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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o jednotnom trhu očami občanov: 20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov
(2011/XXXX(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“ (COM(2010)0608),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (COM(2010)2020), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Jednotný trh pre Európu 21. storočia“
(COM(2007)0724) a na sprievodný pracovný dokument s názvom „Jednotný trh: 
zhodnotenie dosiahnutých výsledkov“ (Jednotný trh: o rok neskôr) (SEC(2007)1521),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu1 a 
na pracovný dokument útvarov Komisie „Preskúmanie jednotného trhu: o rok neskôr“
(SEC(2008)3064),

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Inteligentná regulácia v Európskej únii“
(COM(2010)0543),

– so zreteľom na 27. výročnú správu Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ, ako 
aj súvisiaci pracovný dokument s názvom „Situácia v rôznych oblastiach práva“
(SEC(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 k Aktu o jednotnom trhu z 10. decembra 2010, 
– so zreteľom na Montiho správu pre Komisiu o revitalizácii jednotného trhu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre
spotrebiteľov a občanov2,

– so zreteľom na hodnotiacu správu o vnútornom trhu č. 21 (2010) a na svoje uznesenia 
z 9. marca 20103 a 23. septembra 20084 o hodnotiacej správe o vnútornom trhu, 

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

– so zreteľom na články 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),
–   so zreteľom na články 7, 10 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie: „Akt o jednotnom trhu. Dvanásť hybných síl 
podnecovania rastu a posilňovania dôvery – Spoločne za nový rast“ (COM(2011)0206),

                                               
1 Ú. v. EÚ 187E, 27.7.2008, s. 80. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
3 Ú. v. EÚ 349E, 22.12.2010, s. 25.
4 Ú. v. EÚ 8E, 14.1.2010, s. 7.
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–    so zreteľom na pracovný dokument Komisie – „Jednotný trh očami občanov: 
20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov“ (SEC(2011)1003),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2012),

A. keďže dokument „Jednotný trh očami občanov: 20 najdôležitejších pripomienok občanov
a podnikov“ potvrdzuje, že pokiaľ ide o jednotný trh, ešte stále existujú rozpory medzi 
očakávaniami a skutočnosťou;

B. keďže európski občania narážajú na rôzne ťažkosti, zložité a diskriminačné požiadavky, 
ktoré im ukladajú bankové inštitúcie pri zakladaní účtov, čo má za následok, že 
30 miliónov európskych občanov nemá bankový účet, čo predstavuje prekážku pre
mobilitu;

C. keďže približne 30 % európskych občanov nevie, že majú právo na lekárske ošetrenie
v zahraničí a na jeho úhradu;

D. keďže iba každý tretí európsky občan vie, že pri ceste do zahraničia má mať pri sebe 
európsky preukaz zdravotného poistenia;

E. keďže európski občania, ktorí sa usadia v novej krajine, do ktorej si chcú previezť svoje 
auto, narážajú na ťažké a zložité postupy a vyžadujú sa od nich dokumenty, ktoré v ich 
krajine neexistujú, ako aj dodatočná platba daní;

F. keďže podľa údajov Eurobarometra sa 29 % spotrebiteľov stretáva pri porovnávaní ponúk 
na bežné účty s problémami a nie sú schopní vybrať si typ účtu, ktorý najlepšie vyhovuje
ich potrebám;

G. keďže nedostatok informácií o právach spotrebiteľov, nesprávne vykonávanie právnych 
predpisov a ťažkosti pri riešení sporov pri cezhraničných nákupoch vedú k nedôvere
spotrebiteľov voči internetovým nákupom, čo má za následok, že v EÚ neexistuje 
skutočný internetový trh v službách občanov a podnikov;

H. keďže 62 % európskych spotrebiteľov by chcelo zmeniť dodávateľa energie, ale ich 
možnosť voľby je obmedzená nedostatkom jasných a porovnateľných informácií;

I. keďže podniky sa stále stretávajú s ťažkosťami pri prístupe na trh verejného obstarávania
v iných krajinách z dôvodu inej vnútroštátnej praxe na trhu verejného obstarávania
a zložitých administratívnych požiadaviek v určitých členských štátoch;

J. keďže je nutné venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zdravotným postihnutím, 
aby mohli maximálne využívať jednotný trh;

I. Úvod

1. s uspokojením prijíma predloženie pracovného dokumentu „Jednotný trh očami občanov: 
20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov“ Európskou komisiou po uznesení 
Európskeho parlamentu z 20. mája 2010 o vytvorení jednotného trhu pre spotrebiteľov 
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a občanov;

2. je presvedčený, že vzhľadom na 20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov
predloží Európska komisia konkrétne návrhy na ich riešenie;

3. domnieva sa, že väčšia mobilita kvalifikovanej pracovnej sily prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti Európy a že na tento účel je nevyhnutné prijať moderný rámec na
uznávanie odborných kvalifikácií;

4. vyzýva Komisiu, aby posilnila programy mobility pre mladých ľudí a uľahčila im tak
vstup na trh práce;

5. zdôrazňuje úlohu internetu pri účinnosti obchodovania a pri vzniku nových trhov
a príležitostí; 

II. Konanie

6. zdôrazňuje potrebu prehĺbenia holistického prístupu k jednotnému trhu zameranému na 
občanov, spotrebiteľov a malé a stredné podniky, aby mohli plne ťažiť zo svojich výhod;

7. znovu potvrdzuje nutnosť posilnenia spolupráce medzi Parlamentom, Radou, Komisiou
a členskými štátmi takým spôsobom, aby občania videli prínos hlavných projektov
a každodennej činnosti EÚ; 

8. vyzýva členské štáty, aby modernizovali verejnú správu, zjednodušili regulačný rámec 
a nabádali na používanie elektronických aplikácií, ako je napr. eGovernment;

9. vyzýva členské štáty, aby zmenili osvedčené postupy, aby sa zabezpečilo jednotné 
vykonávanie európskych právnych predpisov;

10. s uspokojením prijíma rozhodnutie Európskej komisie zdokonaliť svoju databázu 
prípadov týkajúcich sa uplatňovania práva v EÚ;1

11. vyzýva Komisiu, aby rozvíjala portál Vaša Európa a premenila ho na skutočné „jednotné 
kontaktné miesto“ na internete, ktoré bude občanom a podnikom poskytovať informácie 
o jednotnom trhu;

12. žiada Komisiu, aby v stratégii rozšírenia systému na výmenu informácií o vnútornom 
trhu analyzovala zapojenie miestnych a regionálnych úradov;

13. zdôrazňuje, že obavy občanov a podnikov o fungovanie jednotného trhu sú dôsledkom 
troch nedostatkov, a to nedostatku informácií, nedostatočného uplatňovania
a legislatívnych nedostatkov; domnieva sa, že aby sa fungovanie jednotného trhu mohlo 
optimalizovať, je nevyhnuté odstrániť tieto tri body súčasne;

14. pripomína význam malých a stredných podnikov pre európske hospodárstvo a vyzýva

                                               
1 CHAP – databáza sťažností a otázok
 EU PILOT – riešenie problémov s členskými štátmi
 NIF – Databáza prípadov, keď nebolo predložené žiadne oznámenie
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Európsku komisiu, aby spoločne s členskými štátmi zdokonalila hodnotenie vplyvu na 
malé a stredné podniky s cieľom obmedziť byrokraciu a administratívnu záťaž, ktorým sú
vystavené;

III. Informácie a oznámenia

15. opakuje, že neexistuje dostatok informácií o jednotnom trhu, čo často vedie k tomu, že 
občania nepoznajú svoje práva a povinnosti alebo im nerozumejú, a nevedia, ako získať
potrebné odpovede alebo pomoc;

16. vyzýva Európsku komisiu, aby využila všetky technické zdroje, ktoré má k dispozícii, 
a spustila informačnú kampaň informujúcu občanov o výhodách jednotného trhu
a vyzvala ich k účasti na vytvorení konkurencieschopného, spravodlivého a vyváženého 
trhu;

17. zdôrazňuje význam zapojenia miestnych a regionálnych úradov a občianskej spoločnosti 
do informačných kampaní a poukazuje najmä na nutnosť informačných kampaní na
školách a na univerzitách, aby bola nová generácia pripravená na aktívnejšie európske
občianstvo;

18. vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi vyvinula skutočný jednotný internetový 
trh pre služby európskym občanom a podnikom;

IV. Právne predpisy a ich transpozícia do vnútroštátneho práva

19. konštatuje, že aj napriek zníženiu počtu žalôb podaných Európskou komisiou prebiehalo 
na konci roku 2010 ešte asi 2 100 konaní o porušení zákona;

20. vyzýva členské štáty, aby prednostne zaistili správne a včasné vykonávanie právnych 
predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a znížili počet nevykonaných smerníc;

21. žiada Európsku komisiu, aby ďalej podporovala osvedčené postupy pri transpozícii
právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu do vnútroštátneho práva;

22. pripomína cieľ vytvoriť lepšie právne predpisy a vyzýva Európsku komisiu, Európsky
parlament a Radu, aby zvýšili snahu o zlepšenie stratégie pre inteligentnú reguláciu; 

V. Návrhy

23. vyzýva Európsku komisiu, aby po dvoch rokoch prikročila k sledovaniu „jednotného trhu 
očami občanov: 20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov“ a k ich 
aktualizácii;

24. vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi úradmi
a občianskou spoločnosťou pravidelne organizovala celoeurópske informačné kampane vo
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych médiách a informovala občanov o výhodách 
jednotného trhu, o ich právach a povinnostiach, ako aj o tom, kde môžu získať informácie
či pomoc pri riešení problémov;

25. vyzýva Komisiu, aby zaručila účinné prepojenie existujúcich nástrojov, ako je napr.
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SOLVIT, hodnotenie výsledkov vnútorného trhu, a umožnila tak sledovanie správnej 
a včasnej transpozície európskych smerníc do vnútroštátneho práva;

26. vyzýva Komisiu, aby posúdila oblasti, v ktorých nariadenie Spoločenstvu zaistí cieľ
zjednodušenia a priameho vykonávania členskými štátmi súčasne s cieľom jednotného 
trhu;

27. vyzýva Komisiu, aby v druhej polovici roka 2012 predložila „Dvanásť hybných síl 
podnecovania rastu a posilňovania dôvery – Spoločne za nový rast“;

28. vyzýva Komisiu, aby prepracovala informačný systém vnútorného trhu, rozšírila jeho 
rámec a zlepšila fungovanie administratívnej spolupráce, prehodnotila program SOLVIT a 
poskytla mu nový rámec a dostatočné prostriedky; 

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

Jednotný trh vznikol v roku 1992, keď bol vytvorený s cieľom upevniť väzby medzi občanmi
a členskými štátmi, a bol charakterizovaný ako priestor bez hraníc, v ktorom sa osoby, tovar, 
služby a kapitál môžu slobodne pohybovať.

Jednotný trh je zásadným prvkom na dosiahnutie cieľov stratégie „Európa 2020“, ako aj na 
dosiahnutie cieľov inteligentného a udržateľného rastu podporujúceho začlenenie.

V tomto zmysle je veľmi dôležité revitalizovať a posilniť účinnosť jednotného trhu 
zahŕňajúceho viac ako 500 miliónov spotrebiteľov s HDP vyšším ako 11 miliárd eur, aby 
mohlo dôjsť k opätovnému nastoleniu hospodárskeho rastu a vzniku pracovných miest, a v 
záujme získania dôvery spotrebiteľov.

V tomto roku, keď oslavujeme 20. výročie jeho založenia, bohužiaľ zisťujeme, že stále 
existuje rozpor medzi očakávaniami a skutočnosťou týkajúcimi sa jednotného trhu – európski
občania a podniky narážajú na prekážky pri uplatňovaní svojich práv, ktoré získali v rámci
jednotného trhu.

Pracovný dokument Európskej komisie

Po vydaní uznesenia Európskeho parlamentu z 20. mája 2010 o „Vytvorení jednotného trhu 
pre spotrebiteľov a občanov“ predložila Európska komisia pracovný dokument s názvom 
„Jednotný trh očami občanov: 20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov“.

Tento dokument sa zameriava na 20 najčastejších pripomienok, ktoré občania a podniky 
uvádzajú pri cestách alebo pri pobyte či práci v zahraničí. Dokument Európskej komisie sa
týka problémov, ako sú napr. odborná kvalifikácia, sociálne zabezpečenie, daňové prekážky, 
prístup k financovaniu, nákupy cez internet, prenosnosť dôchodkov atď.

V dokumente je uvedený prehľad všetkých prekážok jednotného trhu, ktoré sa v praxi 
vyskytujú. Vychádza z analýzy sťažností, ktoré dostala Európska komisia a asistenčné služby 
(sieť SOLVIT, služba „Vaša Európa – poradenstvo“, Enterprise Europe Network, európske 
spotrebiteľské centrá, kontaktné miesta Europe Direct, EURES – Európska služba
zamestnanosti) spolu s výsledkami posledných prieskumov Eurobarometra a ankiet
zameraných na špecifické cieľové skupiny.

Pokiaľ ide o jednotný trh, existuje rozpor medzi očakávaniami a skutočnosťou, a tento rozpor 
sa prejavuje v nasledujúcich nedostatkoch, ktoré sú navzájom prepojené:

– nedostatok informácií – ľudia často nepoznajú svoje práva alebo im dostatočne
nerozumejú, a nevedia, kde hľadať informácie alebo pomoc;

– nedostatočné uplatňovanie – v mnohých oblastiach existuje priepasť medzi právnym 
rámcom EÚ a spôsobom, akým sa právne predpisy v praxi vykonávajú;

– legislatívne nedostatky – v určitých oblastiach nezodpovedá legislatívny rámec EÚ
očakávaniam občanov a podnikov.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa s uspokojením prijíma predloženie pracovného dokumentu „Jednotný trh 
očami občanov: 20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov“ zo strany Európskej
komisie.
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Hospodárska, finančná a sociálna kríza, ktorá postihuje Európu od roku 2008, má silný vplyv
na jednotný trh a spôsobuje, že občania naň majú negatívny názor, pritom si však európske
inštitúcie a členské štáty uvedomujú, že jednotný trh sa nevyužíva v celom rozsahu.
Odvtedy sa Európska komisia snaží predkladať opatrenia1 zamerané na prepracovanie
jednotného trhu a zvýšenie dôvery občanov v tento trh2. Na rôznych identifikovaných 
problematických oblastiach sa už začalo pracovať, napríklad na návrhoch na modernizáciu 
systému uznávania odbornej kvalifikácie a na zlepšení prístupu k verejnému obstarávaniu
a zvýšení šance na úspech.

V tejto súvislosti sa spravodajkyňa domnieva, že cieľom tejto správy nemá byť predloženie 
riešenia pre každú z 20 pripomienok, ale má Európskej komisii a členským štátom ukázať
smer či odporúčanie, pokiaľ ide o cieľ odstrániť tri nedostatky identifikované v dokumente
Európskej komisie a prispieť tak k prepracovaniu jednotného trhu.

Na druhej strane však spravodajkyňa chápe, že všetky tri nedostatky sa budú musieť odstrániť 
súčasne a riešenie závisí v prvom rade od silnej politickej vôle členských štátov.

Zdôrazňuje sa aj nevyhnutnosť vytvorenia skutočného a riadne fungujúceho internetového 
jednotného trhu, ktorý by bol pre spotrebiteľov a podniky bezpečný a ktorý by pre európsky
projekt predstavoval nový impulz v zmysle opätovného získania dôvery občanov, 
spotrebiteľov a podnikov.

V čase, keď sa občania pozerajú na Európu s určitou nedôverou, dochádza k potrebe
zintenzívnenia spolupráce medzi Parlamentom, Radou, Komisiou a členskými štátmi, aby sa
občania mohli väčšmi stotožniť s hlavnými projektmi, ako aj s každodennou činnosťou
Európskej únie.

Preto je nevyhnutné zabezpečiť spoločné riadenie.
V tejto súvislosti sa spravodajkyňa rozhodla vložiť kapitolu týkajúcu sa riadenia, v ktorej
obhajuje holistický prístup k riadeniu, ktorý by umožnil kontrolovať správne a včasné 
vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a ktorý by umožnil 
informovať občanov o ich právach, ktorý by umožnil uplatňovanie ich práv a zjednodušil 
administratívne postupy a ktorý by upevnil kontakty príslušných úradov jednotlivých 
členských štátov v záujme zlepšenia ich spolupráce.
Prekonanie prekážok a nový impulz pre jednotný trh sú v súčasnom kontexte hospodárskej, 
finančnej a sociálnej krízy, ktorá postihuje Európu, mimoriadne dôležité, pretože prispievajú
k inováciám, rastu, podpore konkurencieschopnosti, tvorbe pracovných miest, ako aj 
k zvýšeniu dôvery Európanov v jednotný trh.
Preto je nevyhnutné, aby jednotný trh nabral druhý dych a zameral sa na európskych občanov
a spotrebiteľov, ktorí budú môcť plne využívať jeho výhody a súčasne prispievať k územnej, 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európskej únie.

Ide o to, aby európski občania znovu dostali záruku spoločného projektu pokroku a solidarity.

                                               
1 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“ (COM(2010)0608).
2 Oznámenie Komisie: „Akt o jednotnom trhu. Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery –
Spoločne za nový rast“ (COM(2011)0206 ).


