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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vnitřním trhu služeb: aktuální stav a další postup

(2012/2144(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 „Provádění směrnice o službách – Partnerství pro 
nový růst ve službách na období 2012–2015“ (COM(2012)0261) a doprovodné pracovní 
dokumenty útvarů Komise,

– s ohledem na studii Komise nazvanou „Hospodářský dopad směrnice o službách: první 
hodnocení po provedení“(Economic Papers č. 456),

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

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ 
(COM (2012)0573),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Lepší správa pro jednotný trh“ (COM(2012)0259),

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

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

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 14.–15. března 2013 o přínosu evropských 
politik k růstu a zaměstnanosti,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28.–29. června 2012 o Paktu pro růst a 
zaměstnanost,

– 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,

                                               
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2013 obsahující doporučení Komisi ohledně 
správy jednotného trhu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2012 k dvaceti nejdůležitějším připomínkám 
evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o postupu vzájemného hodnocení podle 
směrnice o službách3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném trhu4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o účinnějším a spravedlivějším 
maloobchodním trhu5,

– s ohledem na usnesení ze dne 15. února 2011 o provádění směrnice o službách 
2006/123/ES6,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je cestou ven z krize;

B. vzhledem k tomu, že odvětví služeb se na HDP a celkové zaměstnanosti v EU podílí 
z více než 65 % a je pilířem našeho hospodářství; vzhledem k tomu, že služby, na něž se 
vztahuje směrnice o službách, představují 45 % HDP EU;

C. vzhledem k tomu, že konkurenceschopnější trh služeb je nezbytný pro evropský průmysl;

D. vzhledem k tomu, že směrnice o službách přinesla od svého přijetí v roce 2006 konkrétní 
výhody a usnadnila přístup na trh jak podnikům, tak spotřebitelům;

E. vzhledem k tomu, že roztříštěný výklad a nedostatečné provedení této směrnice stále brání 
volnému pohybu služeb přes hranice;

F. vzhledem k tomu, že riziko únavy ze směrnice o službách by nemělo vést ke snížení 
našeho úsilí plně využít jejího potenciálu;

G. vzhledem k tomu, že nastal čas jednat, neboť s rostoucí nezaměstnaností představuje 
odvětví služeb více než kdy jindy zdroj konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti, 
který nelze opomenout;

Nevyužitý potenciál služeb pro růst a zaměstnanost
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0054.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0395.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0456.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0144.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0307.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0051.
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1. upozorňuje na to, že byrokracie a diskriminační postupy a omezení v oblasti poskytování 
služeb napříč EU připravují občany o pracovní místa;

2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by členské 
státy byly připraveny náležitě a v plné míře provést směrnici o službách a odstranit 
nadbytečná omezení;

3. zdůrazňuje, že účinné prosazování stávajících předpisů je inteligentní a rychlou cestou, jak 
dosáhnout růstu bez veřejných výdajů; upozorňuje na to, že je naléhavě nutné, aby 
směrnice fungovala v praxi;

4. vítá nové typy služeb, jako jsou digitální a mobilní služby a kombinované balíčky zboží a 
služeb; zdůrazňuje, že za účelem podpory inovací je třeba vykládat směrnici co nejširším 
způsobem, který obstojí v budoucnosti; 

5. připomíná, že směrnice o službách nenutí k liberalizaci, nýbrž usnadňuje podnikům i 
spotřebitelům plně využít potenciálu našeho jednotného trhu; 

Překážky, hranice a zátěž pro volný pohyb

6. lituje, že členské státy často využívají naléhavé důvody obecného zájmu (článek 15 
směrnice o službách) k ochraně a upřednostnění svých domácích trhů; upozorňuje na 
skutečnost, že zatěžující požadavky na právní formu a držení podílů, územní omezení, 
testy ekonomické potřebnosti a pevně stanovené tarify vytvářejí neodůvodněné překážky 
pro přeshraniční usazování;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby účinně a plně uplatňovaly ustanovení o volném 
pohybu služeb (článek 16 směrnice o službách) a odstranily dvojnásobnou regulační zátěž;

8. je znepokojen rostoucím počtem případů diskriminace nahlášených spotřebiteli; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby náležitě prosazovaly čl. 20 odst. 2 směrnice o službách, a 
požaduje, aby podniky upustily od neodůvodněných diskriminačních postupů na základě 
státní příslušnosti nebo místa bydliště;

Inteligentní správa vnitřního trhu služeb

9. připomíná, že úplné provedení směrnice o službách si žádá souhru s odvětvovými 
předpisy, které mohou vyžadovat dodatečná povolení a vést ke kumulativním nákladům, 
zejména v případě malých a středních podniků; vyzývá členské státy, aby za účelem 
zajištění právní jistoty pro spotřebitele a podniky zaujaly integrovaný přístup k vnitřnímu 
trhu služeb;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad mezi vzájemným hodnocením podle směrnice o 
službách a vzájemným hodnocením podle směrnice o odborných kvalifikacích a určila 
případy, kdy členské státy nepřiměřeně brání přístupu k určitým povoláním; naléhavě 
žádá členské státy, aby tyto neodůvodněné požadavky odstranily; 

11. žádá členské státy, aby více využívaly vzájemné uznávání, a usnadnily tak volný pohyb 
služeb tam, kde harmonizované předpisy ještě nejsou zavedeny; 
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12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí 
k vytvoření dobrovolných evropských norem pro služby s cílem zlepšit přeshraniční 
srovnatelnost;

13. zdůrazňuje také skutečnost, že nedostatečné přeshraniční pojistné krytí poskytovatelů 
služeb je hlavní překážkou volného pohybu; naléhavě žádá zúčastněné strany, aby 
prostřednictvím dialogu nalezly řešení;

14. vybízí k širšímu využití systému IMI mezi členskými státy ke kontrole přeshraničního 
souladu s požadavky a sítě SOLVIT za účelem pomoci podnikům a spotřebitelům 
s protichůdnými předpisy a nedodržováním požadavků;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby přistoupily k využívání modernizované druhé generace 
jednotných kontaktních míst, což jsou plně funkční, vícejazyčné a uživatelsky vstřícné 
portály elektronické veřejné správy; zdůrazňuje, že je důležité osvojit si přístup, podle 
kterého se poskytování služeb vztahuje na celý hospodářský cyklus; domnívá se, že 
elektronické postupy posílí zjednodušení, sníží náklady na dodržování požadavků a zvýší 
právní jistotu; žádá členské státy, aby zajistily plnou interoperabilitu svých jednotných 
kontaktních míst a zviditelnily tato místa za hranicemi; žádá Komisi, aby stanovila jasná 
srovnávací kritéria hodnocení jednotných kontaktních míst a pravidelně podávala 
Parlamentu zprávy o dosaženém pokroku;

Lepší prosazování za účelem maximalizace hospodářského dopadu

16. vyzdvihuje skutečnost, že při náležitém prosazování přinesla směrnice o službách 
konkrétní výsledky, pokud jde o zaměstnanost a růst; podporuje proto výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy, včetně výměny inovativních řešení mezi 
příslušnými orgány v pohraničních oblastech;

17. poukazuje na to, že nedostatečné provedení má dopad „bez hranic“, na který doplatí 
občané po celé EU; zdůrazňuje, že všechny členské státy mají odpovědnost vůči sobě 
navzájem a vůči Unii, pokud jde o účinné prosazování směrnice, a měly by čelit svým 
povinnostem stejnou měrou;

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a místní orgány musí rovněž přijmout sdílenou 
odpovědnost za plné a kvalitativní prosazování jdoucí nad rámec litery této směrnice, 
jehož obecným cílem je podnícení hospodářské činnosti; 

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se provádí 
posouzení proporcionality; žádá Komisi, aby objasnila myšlenku proporcionality a vydala 
praktické pokyny pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

20. plně podporuje politiku nulové tolerance Komise; vybízí Komisi k využití všech 
prostředků, které má k dispozici, za účelem zajištění řádného prosazování stávajících 
předpisů ve spolupráci s členskými státy; požaduje, aby se při každém odhalení porušení 
směrnice uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění povinnosti; 

Posílení transparentnosti a odpovědnosti
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21. žádá Komisi, aby na základě výsledků vzájemného hodnocení sestavila seznam omezení, 
jež představují největší zátěž, navrhla cílené reformy a průběžně informovala Radu a 
Parlament;

22. vybízí Komisi, aby v ročních analýzách růstu a zprávách o integraci jednotného trhu 
věnovala náležitou pozornost odvětví služeb a zahrnula služby do doporučení pro 
jednotlivé země;

23. vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby se aktivně zapojily do podpory prosazování směrnice 
a využily svých kontrolních pravomocí ve vztahu k vnitrostátním orgánům na všech 
úrovních;

24. naléhavě vyzývá zúčastněné strany, podnikatelskou sféru a sociální partnery, aby pomohli 
vyvinout tlak na vlády, pokud jde o jejich odpovědnost za oživení evropského odvětví 
služeb a vytvoření stabilních pracovních míst; 

25. žádá Radu a její předsednictví, aby pravidelně zařazovaly vnitřní trh služeb na pořad 
jednání zasedání Rady pro konkurenceschopnost; navrhuje, aby byly opětovně zavedeny 
zprávy Komise o dodržování předpisů jako prostředek měření pokroku dosaženého při 
usnadňování přístupu na trh;

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, aby převzali plnou politickou odpovědnost za 
dobře fungující vnitřní trh služeb; vybízí předsedu Van Rompuye, aby ponechal toto téma 
na pořadu jednání Evropské rady tak dlouho, jak bude nutné, se společně dohodnutým 
plánem, jehož součástí budou zvláštní měřítka a časový rozvrh určený pro členské státy a 
týkající se odstranění zbývajících překážek;

27. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.



PE496.644v01-00 8/11 PR\914440CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V případě vnitřního trhu služeb nejde o opětovné vymýšlení systému, který již existuje, nýbrž 
o uvedení tohoto systému do provozu. Jde o přechod od nedostatečného provedení k plnému 
prosazení. Cílem tohoto usnesení je postavit členské státy čelem k jejich odpovědnosti plně a 
správně uplatnit literu a ducha směrnice o službách. Zpravodajka doporučuje široký výklad 
vztahující se na nové formy služeb, aniž by byla nutná revize směrnice. V důsledku 
hospodářské krize je ještě naléhavěji třeba jednat za účelem uvolnění celého potenciálu 
odvětví služeb pro růst a zaměstnanost. Proto si nemůžeme dovolit vyškrtnout toto téma 
z politického programu.

Nevyužitý potenciál služeb pro růst a zaměstnanost

Odvětví služeb se podílí z více než 65 % na HDP EU a představuje dynamickou a moderní 
část evropského hospodářství zaměřenou na budoucnost. Neustále se objevují další způsoby 
poskytování služeb, jejichž hybnou silou jsou inovace. Digitální a mobilní služby mění 
způsob fungování hospodářství. Zboží a služby se stále více prodávají společně ve formě 
balíčků. Jsme též svědky rostoucího významu služeb a většího propojení mezi službami a 
výrobou (např. poprodejní služby, služby IKT atd.). Ze všech těchto důvodů je lépe fungující 
vnitřní trh služeb základním stavebním kamenem pro konkurenceschopnější evropské 
hospodářství jako celek. 

Směrnice o službách je již od roku 2006 důležitým motorem strukturální reformy v oblasti 
evropského odvětví služeb. Dle Komise členské státy, které provedly reformy za účelem 
otevření svých trhů služeb, dosáhly značných přínosů. Přesto tato směrnice tři roky po 
skončení lhůty pro provedení stále není ve všech členských státech plně a správně 
uplatňována. Existují dostatečné důkazy toho, jak nárůst byrokracie a překážek brzdí růst a 
připravuje občany o pracovní místa, zatímco diskriminační postupy podrývají důvěru občanů 
v jednotný trh.

Dochází rovněž k únavě ze směrnice o službách na politické a správní úrovni, neboť velká 
očekávání dosud nebyla splněna. Nebyl přeceněn potenciál směrnice o službách, spíše chybí 
politická vůle některých členských států provést nezbytné reformy. Při rostoucí 
nezaměstnanosti je zcela nezbytné nesnižovat naše ambice. V době, kdy se volá po doplnění 
úsporných opatření politikami na podporu růstu, ale není možné vynaložit na překonávání 
krize prostředky daňových poplatníků, představuje vnitřní trh služeb jednu z mála oblastí, ve 
kterých je možné vytvořit růst bez zvyšování veřejného dluhu. Studie Komise o 
hospodářském dopadu směrnice o službách jasně ukázala, že pokud by členské státy zaujaly 
k provádění směrnice odvážnější přístup, celkový hospodářský zisk mohl být více než třikrát 
vyšší, než jakého bylo dosaženo, tedy okolo 2,6 % HDP.

Překážky, hranice a zátěž pro volný pohyb

Podniky se setkávají s širokou škálou požadavků, které, uvážíme-li je jednotlivě, se zdají být 
neškodné, avšak dohromady kladou na poskytovatele služeb, zejména na malé a střední 
podniky, značnou zátěž. Články 15 a 16 směrnice dávají členským státům prostor rozhodnout 
se, zda určité vnitrostátní požadavky budou zachovány, na základě prověření nezbytnosti a 
proporcionality. Některé členské státy si bohužel příliš často vykládají svou možnost 
vlastního uvážení příliš široce za účelem ochrany a upřednostnění svých trhů a povolání. 
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Namísto toho je třeba, aby se přednostně a odpovědným způsobem zabývaly „šedými 
zónami“.

Zejména zatěžující požadavky na právní formu a držení podílů, územní omezení a testy 
ekonomické potřebnosti brání usazení v jiném členském státě, jsou překážkou poskytování 
služeb a zabraňují vstupu určitých zúčastněných stran na trh. Například architekti mohou být 
nuceni změnit svůj obchodní model, pokud chtějí založit dceřinou společnost v jiném 
členském státě. Maloobchodníci mohou být také nuceni ospravedlňovat přidanou hodnotu 
svých obchodů před komisí složenou z jejich konkurentů. 

Podle čl. 20 odst. 2 směrnice se podniky musí zdržet diskriminace spotřebitelů na základě 
státní příslušnosti nebo místa bydliště. Přesto se obzvláště při využití internetu stává, že při 
nákupu v jiném členském státě jsou spotřebitelé často odmítnuti nebo je jim stejná služba, 
například pronájem vozidla nebo balíček s okružní jízdou, nabídnuta za vyšší cenu. Přestože 
by měla převážit smluvní svoboda a malé a střední podniky nelze nutit prodávat se ztrátou, je 
třeba řešit diskriminační postupy, které spotřebitelům snižují možnost výběru a zvyšují ceny. 
V této souvislosti zpravodajka vítá činnost Komise na zvláštní zprávě s pokyny o zákazu 
diskriminace.

Inteligentní správa vnitřního trhu služeb

Rozsah tohoto usnesení se zaměřuje na vytváření pracovních míst v souladu s článkem 1 
směrnice o službách: „touto směrnicí není dotčeno pracovní právo, tedy jakákoli právní nebo 
smluvní ustanovení týkající se podmínek zaměstnávání, pracovních podmínek, včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vztahů mezi zaměstnavateli a pracovníky…“ Na 
sociální rozměr odvětví služeb, který je samozřejmě velmi důležitý, se vztahují samostatné 
právní předpisy, jako je směrnice o vysílání pracovníků, a vnitrostátní pracovněprávní 
předpisy. 

Je proto třeba zaměřit se na mobilizaci politické vůle na celostátní, regionální a místní úrovni 
za účelem odstranění nejhorších překážek volnému pohybu a vyrovnání se s korporacemi a 
zájmy určitých skupin. Mnoho překážek pro vytváření pracovních míst pramení ze špatné 
souhry mezi směrnicí o službách a dalšími předpisy na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni. 
Je načase zaujmout k provádění integrovaný přístup, který obstojí v budoucnosti. 

Komise učinila první krok prostřednictvím kontroly užitkovosti v oblasti obchodních služeb, 
stavebnictví a cestovního ruchu. Nyní je nezbytné tímto směrem dále pokročit. Prioritou je 
zejména souhra se směrnicí o odborných kvalifikacích a členské státy by měly odstranit 
neodůvodněné požadavky, které brání přístupu k určitým povoláním. Poskytovatelé služeb též 
v současnosti musí buď platit dvojí pojištění, nebo omezit svou činnost na jednu zemi. 
Zpravodajka proto vítá skutečnost, že Komise se spolu s odvětvím pojišťovnictví snaží nalézt 
konkrétní řešení.

Členské státy by se měly zdržet praxe nazývané „goldplating“, tj. kladení dodatečných 
požadavků nad rámec evropského práva, které vytvářejí náklady. Vina za roztříštěnost je 
příliš často kladena na EU, zatímco odpovědnost za účinné provedení a výklad mají 
vnitrostátní, regionální a místní orgány a rovněž veřejná správa. Je tedy třeba usilovat o 
harmonizaci předpisů a vytvoření společných norem s cílem snížit roztříštěnost trhu, ale 
členské státy by měly také plně využívat vzájemného uznávání. 
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Ke snížení byrokratické zátěže, posílení právní jistoty a usnadnění soudržného uplatňování 
předpisů po celé EU by měly být lépe a častěji využívány nástroje jako systém pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI) a síť SOLVIT. Kromě toho jsou hmatatelným nástrojem, jenž 
je k dispozici poskytovatelům a příjemcům služeb, jednotná kontaktní místa. Reformy 
v členských státech, které již přešly na modernizovanou druhou generaci jednotných 
kontaktních míst, ukázaly, že dokončení zavádění elektronických postupů v důsledku snižuje 
náklady na dodržování požadavků a usnadňuje přístup na trh. Klíčem k tomu, aby se jednotná 
kontaktní místa stala účinným portálem elektronické veřejné správy, jsou informace a 
zvyšování povědomí mezi zúčastněnými stranami. Je třeba vynaložit větší úsilí na to, aby byla 
jednoduchá, přístupná a otevřená aplikacím v jazyce jiného členského státu. Komise by měla 
vyhodnotit pokrok, kterého dosáhly členské státy, podle jasných srovnávacích kritérií 
stanovených v Chartě jednotných kontaktních míst. 

Lepší prosazování za účelem maximalizace hospodářského dopadu

Politický význam integrace trhu služeb v Evropě by v době, kdy je důležité mít jednotnou EU, 
podporovat soudržnost mezi zeměmi eurozóny a mimo eurozónu a vyvarovat se svazků 
v rámci Evropské unie, neměl být podceňován. Všechny členské státy nesou sdílenou 
odpovědnost za dokončení společného trhu služeb. Zpravodajka si je vědoma rozdílných 
skutečností v členských státech, obtíží, se kterými se setkávají při otevírání trhů, a významu, 
který má uznání dosaženého pokroku. Neměly by se nicméně tolerovat dvojí normy ani 
výjimky. Kdybychom obhajovali vnitřní trh, aniž by byl uváděn do praxe, podrývalo by to 
důvěru evropských občanů v reformní program EU. 

V této souvislosti zpravodajka vítá vynikající sdělení Komise nazvané „Partnerství pro nový 
růst ve službách“ a podporuje politiku nulové tolerance vůči jasným porušením směrnice o 
službách. Komise již zahájila předběžná řízení o nesplnění povinnosti vůči 12 členským 
státům. Zpravodajka rovněž podporuje konstruktivní, pragmatický a na výsledky zaměřený 
dialog s členskými státy s cílem maximalizovat hospodářské dopady a konkurenceschopnost 
Evropy v celosvětovém měřítku. 

Společné úsilí by se nyní mělo soustředit na vytváření více příležitostí pro podniky, více 
možností pracovních míst a většího výběru pro spotřebitele v rámci skutečně jednotného trhu. 
Členské státy by proto měly změnit perspektivu a zabývat se tím, co dalšího lze udělat pro 
prosazování předpisů způsobem, jenž zahrnuje digitální ekonomiku a vede k růstu, spíše než 
aby se zabývaly jen tím, co požaduje litera směrnice. 

Vzájemné hodnocení je tudíž výborným prostředkem pro výměnu osvědčených postupů. 
Členské státy se mohou poučit od zemí, které prošly úspěšnou reformou odvětví služeb, a 
přezkoumat svůj regulační rámec. Je zejména načase zpochybnit přiměřenost řady požadavků, 
které se členské státy rozhodly zachovat. Komise by měla obrátit pozornost na přílišné 
využívání ochrany veřejných zájmů a vydat zprávu s pokyny pro členské státy ohledně 
posouzení pravděpodobnosti a šedých zón. To by mělo též přispět k větší informovanosti a 
zvýšit povědomí – zejména na místní úrovni – o negativních dopadech restriktivních praktik.

Posílení transparentnosti a odpovědnosti

Maximální odpovědnost za úplné, soudržné a ambiciózní provedení směrnice o službách mají 
samotné členské státy. Evropští občané mají právo znát cenu, kterou platí za nedostatečné 
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provedení. Toto usnesení tedy vyzývá k větší transparentnosti a odpovědnosti.

Vnitrostátní parlamenty hrají důležitou úlohu a mohou využít svých kontrolních pravomocí 
k povolání vlád k odpovědnosti. Podnikatelská sféra a sociální partneři by také měli převzít 
svůj díl odpovědnosti, pokud jde o vyvíjení tlaku na vlády. 

Zpravodajka podporuje snahy Komise směle připomenout členským státům jejich 
odpovědnost. Výsledky vzájemných hodnocení, zprávy o dodržování předpisů a doporučení 
pro jednotlivé země týkající se služeb by měly být zpřístupněny Parlamentu. Zvyšování 
povědomí a veřejná diskuse o problémech s dokončováním vnitřního trhu služeb umožní 
účast občanů a povolají příslušné orgány k odpovědnosti.

Členové Evropské rady a Rady pro konkurenceschopnost by především měli být pověřeni tím, 
aby pravidelně zařazovali vnitřní trh služeb na politický program s jasným plánem odstranit 
překážky volného pohybu. Evropa se nakonec pozvedne k růstu pouze tehdy, pokud se 
členské státy zavážou k vytvoření skutečně volného a otevřeného vnitřního trhu služeb, 
z něhož budou mít prospěch všichni občané.


