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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o jednotném trhu očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků
(2011/XXXX(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akt o jednotném trhu. Pro vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, 
podnikání a obchod“ (COM(2010)0608),

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

– s ohledem na sdělení Komise „Jednotný trh pro Evropu v 21. století“ (COM(2007)0724) 
a na průvodní pracovní dokument nazvaný „Jednotný trh: přezkum úspěchů“ (Jednotný 
trh: rok poté) (SEC(2007)1521),

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2007 o zhodnocení jednotného trhu1 a na 
pracovní dokument útvarů Komise „Jednotný trh: rok poté“ (SEC(2008)3064),

– s ohledem na sdělení Komise „Inteligentní regulace v Evropské unii“
(COM(2010)0543),

– s ohledem na 27. výroční zprávu Komise o uplatňování právních předpisů EU, a také na 
průvodní pracovní dokument nazvaný „Stav v různých odvětvích“ (SEC(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 Rady k Aktu o jednotném trhu ze dne 10. prosince 2010, 
– s ohledem na Montiho zprávu pro Komisi o revitalizaci jednotného trhu,

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

– s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním 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“ (COM(2007)0502),

– s ohledem na články 258 a 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),
– s ohledem na články 7, 10 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise: „Akt o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

– s ohledem na pracovní dokument Komise – „Jednotný trh očima občanů: 20   
nejdůležitějších připomínek občanů a podniků“ (SEC(2011)1003),

                                               
1 Úř. věst. 187E z 27.7.2008, s. 80. 
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0186.
3 Úř. věst. 349E z 22.12.2010, s. 25.
4 Úř. věst. 8E z 14.1.2010, s. 7.
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– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že dokument „Jednotný trh očima občanů: 20 nejdůležitějších 
připomínek občanů a podniků“ potvrzuje, že co se jednotného trhu týče, stále ještě existují 
rozpory mezi očekáváními a skutečností;

B. vzhledem k tomu, že evropští občané narážejí na různé obtíže, složité a diskriminační 
požadavky ukládané bankovními institucemi při zakládání účtů, což má za následek, že
30 milionů evropských občanů nemá bankovní účet, a to představuje překážku pro
mobilitu;

C. vzhledem k tomu, že okolo 30 % evropských občanů neví, že mají právo na lékařské 
ošetření v zahraničí a na jeho úhradu;

D. vzhledem k tomu, že pouze každý třetí evropský občan ví, že při cestě do zahraničí má 
u sebe mít evropskou kartu zdravotního pojištění;

E. vzhledem k tomu, že evropští občané, kteří se usídlí v nové zemi, do které si chtějí převézt 
své auto, narážejí na obtížné a složité postupy a jsou od nich vyžadovány dokumenty, 
které v jejich zemi neexistují, a rovněž dodatečná platba daní;

F. vzhledem k tomu, že podle údajů Eurobarometru se 29 % spotřebitelů setkává s problémy 
při porovnání nabídek na běžné účty a není schopno vybrat si druh účtu, který nejlépe 
vyhovuje jejich potřebám;

G. vzhledem k tomu, že nedostatek informací o právech spotřebitelů, nesprávné provádění 
právních předpisů a potíže při řešení sporů při přeshraničních nákupech vedou k nedůvěře 
spotřebitelů vůči internetovým nákupům, což má za následek, že v EU neexistuje 
skutečný internetový trh ve službách občanů a podniků;

H. vzhledem k tomu, že by 62 % evropských spotřebitelů chtělo změnit dodavatele energie, 
ale jejich možnost volby je omezena nedostatkem jasných a porovnatelných informací;

I. vzhledem k tomu, že se podniky stále setkávají s obtížemi při přístupu na trh veřejných
zakázek v jiných zemích z důvodu jiné vnitrostátní praxe na trhu veřejných zakázek a 
složitých administrativních požadavků v určitých členských státech;

J. vzhledem k tomu, že je nutné věnovat zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním 
postižením, aby mohly maximálně využívat jednotný trh;

I. Úvod

1. s uspokojením přijímá předložení pracovního dokumentu „Jednotný trh očima občanů: 
20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků“ Evropskou komisí, následujícím po 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany;

2. je přesvědčen, že vzhledem ke 20 nejdůležitějším připomínkám občanů a podniků
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předloží Evropská komise konkrétní návrhy k jejich řešení;

3. shledává, že větší mobilita kvalifikované pracovní síly přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a že za tímto účelem je nezbytné přijmout moderní rámec 
pro uznávání odborných kvalifikací;

4. vyzývá Komisi, aby posílila programy mobility pro mladé lidi a usnadnila jim tak vstup na 
trh práce;

5. podtrhuje roli internetu v účinnosti obchodování a ve vzniku nových trhů a příležitostí; 

II. Řízení

6. zdůrazňuje potřebu prohloubit holistický přístup k jednotnému trhu zaměřenému na 
občany, spotřebitele a malé a střední podniky, aby mohli plně těžit ze svých výhod;

7. znovu potvrzuje nutnost posílení spolupráce mezi Parlamentem, Radou, Komisí 
a členskými státy takovým způsobem, aby občané viděli přínos hlavních projektů 
a každodenní činnosti EU; 

8. vyzývá členské státy, aby modernizovaly veřejnou správu, zjednodušily regulační rámec 
a pobízely k používání elektronických aplikací, jako je např. eGovernment;

9. vyzývá členské státy ke změně osvědčených postupů, aby se docílilo jednotného
provádění evropských právních předpisů;

10. přijímá s uspokojením rozhodnutí Evropské komise zdokonalit své databáze řízení 
případů vztahujících se k uplatnění práva v EU;1

11. vyzývá Komisi, aby rozvíjela portál Vaše Evropa a přeměnila jej ve skutečné internetové 
„jednotné kontaktní místo“, které bude občanům a podnikům poskytovat informace 
o jednotném trhu;

12. žádá Komisi, aby ve strategii rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu analyzovala zapojení místních a regionálních úřadů;

13. zdůrazňuje, že obavy občanů a podniků o fungování jednotného trhu jsou důsledkem tří
nedostatků, a to nedostatku informací, nedostatečného uplatňování a legislativních 
nedostatků; shledává, že aby mohlo být fungování jednotného trhu optimalizováno, je 
nutno tyto tři body odstranit současně;

14. připomíná význam malých a středních podniků pro evropské hospodářství a vyzývá 
Evropskou komisi, aby společně s členskými státy zdokonalila test dopadů na malé a 
střední podniky, s cílem omezit byrokracii a administrativní zátěž, kterým jsou vystaveny;

III. Informace a sdělení

                                               
1 CHAP - databáze stížností a dotazů
 EU PILOT - řešení problémů s členskými státy
 NIF - Databáze případů, kdy nebylo předloženo žádné sdělení
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15. opakuje, že panuje nedostatek informací o jednotném trhu, což často vede k tomu, že 
občané neznají svá práva a povinnosti nebo jim nerozumí, a nevědí, jak získat potřebné 
odpovědi nebo pomoc;

16. vyzývá Evropskou komisi, aby využila všech technických zdrojů, které má k dispozici, a 
zahájila informační kampaň informující občany o výhodách jednotného trhu a vybízela je 
k účasti na vytvoření konkurenceschopného, spravedlivého a vyváženého trhu;

17. zdůrazňuje význam zapojení místních a regionálních úřadů a rovněž občanské společnosti 
do informačních kampaní a podtrhuje zejména nutnost informačních kampaní ve školách a 
na univerzitách, aby byla nová generace připravena k aktivnějšímu evropskému občanství;

18. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy vyvinula skutečný jednotný internetový 
trh pro služby evropským občanům a podnikům;

IV. Právní předpisy a jejich provádění do vnitrostátního práva

19. konstatuje, že i přes snížení počtu žalob podaných Evropskou komisí probíhalo na konci 
roku 2010 ještě asi 2100 jednání o porušení zákona;

20. vyzývá členské státy, aby přednostně zajistily správné a včasné provádění právních 
předpisů týkajících se jednotného trhu a snížily počet neprovedených směrnic;

21. žádá Evropskou komisi, aby dále podporovala osvědčené postupy v provádění právních 
předpisů do vnitrostátního práva týkající se jednotného trhu;

22. připomíná cíl vytvořit lepší právní předpisy a nabádá Evropskou komisi, Evropský 
parlament a Radu, aby zesílily snahy o zlepšení strategie pro inteligentní regulaci; 

V. Návrhy

23. vyzývá Evropskou komisi, aby po dvou letech přikročila ke sledování „jednotného trhu 
očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků“ a k jejich aktualizaci;

24. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy, regionálními a místními úřady a 
občanskou společností pravidelně organizovala celoevropské informační kampaně ve 
vnitrostátních, regionálních a místních médiích a informovala občany o výhodách 
jednotného trhu, o jejich právech a povinnostech, a také o tom, kde lze získat informace či 
pomoc při řešení problémů;

25. vyzývá Komisi, aby zaručila účinné propojení stávajících nástrojů, jako je např. SOLVIT, 
Žebříček výsledků pro vnitřní trh, a umožnila tak sledování správného a včasného 
provádění evropských směrnic do vnitrostátního práva;

26. vyzývá Komisi, aby posoudila oblasti, v nichž nařízení Společenství zajistí cíl 
zjednodušení a přímého provádění členskými státy současně s cíli jednotného trhu;

27. vyzývá Komisi, aby ve druhém pololetí roku 2012 předložila „Dvanáct nových nástrojů 
k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“;
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28. vyzývá Komisi, aby přepracovala informační systém vnitřního trhu, rozšířila jeho rámec a 
zlepšila fungování administrativní spolupráce a přehodnotila program SOLVIT a poskytla 
mu nový rámec a dostatečné prostředky; 

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

Jednotný trh vznikl v roce 1992, kdy byl vytvořen s cílem upevnit vazby mezi občany a 
členskými státy, a byl charakterizován jako prostor bez hranic, v němž se osoby, zboží, služby 
a kapitál mohou svobodně pohybovat.

Jednotný trh je zásadním prvkem k dosažení cílů „Evropa 2020“, a také k dosažení cílů 
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

V tomto smyslu je velmi důležité revitalizovat a posílit účinnost jednotného trhu zahrnujícího 
více než 500 milionů spotřebitelů s HDP vyšším než 11 bilionů eur, aby mohlo dojít 
k opětovnému nastolení ekonomického růstu a vzniku pracovních míst, a také aby byla 
získána důvěra spotřebitelů.

V tomto roce, kdy slavíme 20. výročí od jeho založení, bohužel zjišťujeme, že stále existuje 
rozpor mezi očekáváním a skutečností týkající se jednotného trhu – evropští občasné a 
podniky se setkávají s překážkami při uplatňování svých práv, která získali v rámci
jednotného trhu.

Pracovní dokument Evropské komise

Po vydání usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o „Vytvoření jednotného 
trhu pro spotřebitele a občany“ předložila Evropská komise pracovní dokument „Jednotný trh 
očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků“.

Tento dokument se zaměřuje na 20 nejčastějších připomínek, které občané a podniky uvádějí
při cestách nebo při pobytu či práci v zahraničí. Dokument Evropské komise se dotýká 
problémů, jako jsou např. odborná kvalifikace, sociální zabezpečení, daňové překážky, přístup 
k financování, nákupy po internetu, přenositelnost důchodů atd.

V dokumentu je uveden přehled všech překážek jednotného trhu, které se v praxi vyskytují. 
Vychází z analýzy stížností, které obdržela Evropská komise a asistenční služby (síť 
SOLVIT, služba „Vaše Evropa – poradenství“, Enterprise Europe Network, evropská 
spotřebitelská centra, kontaktní místa Europe Direct, EURES – Evropská služba
zaměstnanosti) spolu s výsledky posledních průzkumů Eurobarometru a anket cílených na 
specifické cílové skupiny.

Co se týče jednotného trhu, existuje rozpor mezi očekáváním a skutečností, a tento rozpor se 
projevuje v následujících nedostatcích, které jsou navzájem provázány:

– nedostatek informací – lidé často neznají svá práva nebo jim dostatečně nerozumí, a 
nevědí, kde hledat informace nebo pomoc;

– nedostatek v uplatňování – v mnoha oblastech existuje propast mezi právním rámcem EU 
a způsobem, jakým jsou právní předpisy v praxi prováděny;

– legislativní nedostatky – v určitých oblastech neodpovídá legislativní rámec EU 
očekáváním občanů a podniků.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka s uspokojením přijímá předložení pracovního dokumentu „Jednotný trh očima 
občanů: 20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků“ ze strany Evropské komise.
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Hospodářská, finanční a sociální krize, která postihuje Evropu od roku 2008, má silný dopad 
na jednotný trh a způsobuje, že občané na něj mají negativní názor, přitom si ale evropské 
instituce a členské státy uvědomují, že jednotný trh není využíván v celém rozsahu.
Od té doby se Evropská komise snaží předkládat opatření1 zaměřená na přepracování
jednotného trhu a zvýšení důvěry občanů v něj2. V různých identifikovaných problematických 
oblastech již byla započata práce, například na návrzích na modernizaci systému uznávání
odborné kvalifikace a na zlepšení přístupu k veřejným zakázkám a zvýšení šance úspěchu.
V tomto ohledu zastává zpravodajka názor, že tato zpráva nemá mít za cíl předložit řešení pro 
každou z 20 připomínek, ale má ukázat Evropské komisi a členským státům směr či 
doporučení, pokud jde o cíl odstranit tři nedostatky identifikované v dokumentu Evropské 
komise a přispět tak k přepracování jednotného trhu.
Na druhou stranu zpravodajka chápe, že všechny tři nedostatky budou muset být odstraněny 
současně a řešení závisí v první řadě na silné politické vůli členských států.
Zdůrazňuje se také nezbytnost vytvoření skutečného a řádně fungujícího internetového 
jednotného trhu, který by byl pro spotřebitele a podniky bezpečný a který by pro evropský 
projekt představoval nový impuls ve smyslu opětovného získání důvěry občanů, spotřebitelů a 
podniků
V době, kdy se občané dívají na Evropu s určitou nedůvěrou, dochází k potřebě posílit 
spolupráci mezi Parlamentem, Radou, Komisí a členskými státy, aby se občané mohli více 
ztotožnit jak s hlavními projekty, tak i s každodenní činností Evropské unie.

Je tedy nezbytné chopit se řízení společně.
V tomto smyslu se zpravodajka rozhodla vložit kapitolu týkající se řízení, ve které obhajuje 
holistický přístup k řízení, který by umožnil kontrolovat správné a včasné provádění právních 
předpisů týkajících se jednotného trhu a který by umožnil informovat občany o jejich právech, 
který by umožnil uplatňování jejich práv a zjednodušil administrativní postupy a který by 
upevnil kontakty příslušných úřadů jednotlivých členských států s cílem zlepšit jejich
spolupráci.
Překonání překážek a nový impuls pro jednotný trh jsou v současném kontextu hospodářské, 
finanční a sociální krize postihující Evropu mimořádně důležité, protože přispívají 
k inovacím, růstu, podpoře konkurenceschopnosti, tvorbě pracovních míst a rovněž ke 
zvýšení důvěry Evropanů v jednotný trh.
Je tedy nutné, aby jednotný trh nabral druhý dech, který do jeho středu postaví evropské 
občany a spotřebitele, a ti budou moci plně využívat jeho výhody a současně přispívat
k územní, hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie.

Jedná se o to, aby evropští občané znovu dostali záruku společného projektu pokroku a 
solidarity.

                                               
1 Sdělení Komise nazvané „Akt o jednotném trhu. Pro vysoce konkureceschopné sociálně tržní hospodářství –
50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)0608).
2 Sdělení Komise: „Akt o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry –
Společně pro nový růst“ (COM(2011)0206 ).


