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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

s doporučeními Komisi týkajícími se správy jednotného trhu
(2012/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na čl. 26 odst. 3 SFEU,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 s názvem „Lepší správa pro jednotný 
trh“ (COM(2012)0259),

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

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu 
o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 
návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)608),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu –
Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový 
růst“ (COM(2011)0206),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 s názvem „Akt o jednotném trhu II –
Společně pro nový růst“ (COM(2012)0573),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 o provádění směrnice o službách 
nazvané „Partnerství pro nový růst ve službách na období 2012–2015“ 
(COM(2012)0261),

– s ohledem na zprávu Maria Montiho ze dne 9. května 2010 vypracovanou pro předsedu 
Evropské komise s názvem „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského 
hospodářství a společnosti“,

– s ohledem na zprávu předsedy Evropské rady ze dne 26. června 2012 s názvem „Směrem 
ke skutečné hospodářské a měnové unii“ a průběžnou zprávu k ní ze dne 12. října 2012,

– s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 23 (září 2011) a usnesení Parlamentu 
o této zprávě ze dne 22. května 20121,

– s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 25 (říjen 2012),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2012 nazvaný 
„Zajištění přínosu jednotného trhu – výroční přezkum správy za rok 2011“ 
(SWD(2012)0025),

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0211.
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– s ohledem na závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 30. a 31. května 
2012 o jednotném digitálním trhu a o správě jednotného trhu,

– s ohledem na jednání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 10. a 11. října o Aktu 
o jednotném trhu,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 28. a 29. června 2012,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 18. a 19. října 2012,

– s ohledem na příspěvek a závěry XLVIII. schůze Konference výborů pro evropské 
záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC), jež se konala ve dnech 14.–16. října 
2012,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném 
trhu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o „Aktu o jednotném trhu: další kroky 
k růstu“3,

– s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

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

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více než kdy dříve fungující a efektivní jednotný trh bez 
bariér založený na koncepci sociálně tržního hospodářství, jenž pomůže oživit evropské 
hospodářství, podpořit růst a konkurenceschopnost a vytvořit pracovní místa;

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh sehrává klíčovou roli při plnění cílů strategie Evropa 
2020;

C. vzhledem k tomu, že navzdory přijetí zhruba 1500 směrnic a přibližně 1000 nařízení 
nebyl jednotný trh ani po 20 letech od svého oficiálního vzniku zcela dotvořen; 

D. vzhledem k tomu, že je naléhavě zapotřebí posílit správu jednotného trhu a zlepšit 
provádění a prosazování pravidel, kterými se řídí;

E. vzhledem k tomu, že i přes politické závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes úsilí 
Komise a členských států se průměrný deficit v provedení zvýšil z 0,7 % v roce 2009 na 
1,2 % v únoru 2012;

F. vzhledem k zásadnímu významu jednotného trhu jakožto páteře Unie a jeho řádného 
fungování, jež tvoří základ a rámec hospodářské a sociální obnovy v Evropě;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0186.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0144.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0258.
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G. vzhledem k tomu, že plné a řádné provedení směrnice o službách může přinést 
ekonomický zisk odpovídající růstovému potenciálu 0,8 % až 2,6 % hrubého domácího 
produktu (HDP), jenž by se projevil pět až deset let po jejím provedení;

H. vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise by Unie stimulací rychlého rozvoje 
jednotného trhu mohla v následujících deseti letech získat další 4 % HDP;

I. vzhledem k tomu, že odstranění zbývajících omezení svobod jednotného trhu nebude 
možné bez silného vedení ze strany evropských orgánů a jasné politické zainteresovanosti 
členských států;

J. vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady ve své výše uvedené zprávě z 26. června 
2012 zdůraznil, že je důležité, aby proces prohlubování hospodářské a měnové unie byl 
v plném souladu s jednotným trhem a vyznačoval se otevřeností a transparentností;

K. vzhledem k tomu, že na úrovni členských států i Unie musí být v současnosti přijata 
konkrétní opatření k odstranění omezení, jež brání přístupu na jednotný trh a hospodářské 
soutěži, a je nezbytné provést konkrétní reformy, jež v Evropě zajistí skutečně volný 
pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

Zlepšení tvorby právních předpisů

L. vzhledem k tomu, že Komise by při přípravě legislativních návrhů, které mají význam 
pro jednotný trh, měla usilovat o větší míru horizontální koordinace a soudržnosti; 
vzhledem k tomu, že Komise by před přijetím legislativních návrhů měla provádět 
důkladná posouzení dopadu, v nichž předloží přesvědčivé argumenty o potřebnosti 
daných právních předpisů týkajících se jednotného trhu;

M. vzhledem k tomu, že Komise by měla v souladu se zásadou subsidiarity a vždy, kdy je to 
vhodné, a zejména pokud při provádění právních předpisů Unie nejsou nutná žádná další 
posouzení, volit přednostně jako právní nástroj regulace jednotného trhu nařízení, 
a nikoliv směrnice;

N. vzhledem k tomu, že Komise by měla zvážit možnost zavedení „testu jednotného trhu“ na 
úrovni členských států, jehož cílem by bylo posoudit, zda nové právní předpisy přijaté na 
vnitrostátní úrovni nebudou mít negativní dopad na jednotný trh; vzhledem k tomu, že je 
zapotřebí zvážit revizi směrnice 98/34/ES, která by rozšířila její oblast působnosti na 
služby a další odvětví; 

O. vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby správní spolupráce mezi členskými státy 
probíhala účinně, účelně a nákladově efektivně, jako tomu je v případě systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu (IMI);

Zlepšení provádění a uplatňování

P. vzhledem k tomu, že členské státy by měly směrnice provádět jednotně a všechny nové 
předpisy související s určitým unijním legislativním aktem přijímat společně ve stejnou 
dobu, aby bylo zajištěno, že při jejich provádění ve vnitrostátním právu bude zohledněn 
kompromis, jehož bylo dosaženo na úrovni Unie;
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Q. vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby provádění a uplatňování práva Unie v členských 
státech bylo transparentnější a jednotnější; vzhledem k tomu, že srovnávací tabulky 
budou na integrovaném jednotném trhu stále užitečnějším nástrojem ukazujícím, jak 
probíhá provádění pravidel Unie na vnitrostátní úrovni, a Komise by tudíž měla tyto 
tabulky častěji vyžadovat;

Sledování provádění

R. vzhledem k tomu, že výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy je 
velmi důležitá pro porozumění vnitrostátním mechanismům uplatňování práva Unie a pro 
odstranění zbývajících překážek pro fungování jednotného trhu; vzhledem k tomu, že 
Komise by kromě sítě SOLVIT mohla založit a koordinovat síť úředníků odpovědných za 
provádění všech nových právních předpisů Unie, a vytvořit tak platformu výměny 
a vzájemného hodnocení pro úzkou spolupráci s členskými státy s cílem zlepšit celkovou 
kvalitu provádění; vzhledem k tomu, že je třeba mezi členskými státy podporovat 
výměnu úředníků zodpovědných za provádění práva Unie, aby se mezi nimi zlepšil tok 
informací a osvědčených postupů;

S. vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní statistiky provádění právních předpisů týkajících 
se jednotného trhu neumožňují hodnotit kvalitu provádění a konkrétní dopad specifických 
klíčových nástrojů na jednotný trh; vzhledem k tomu, že je tedy zapotřebí politické 
a kvalitativní hodnocení provádění a pokroku jednotného trhu, a to zvláště co se týče 
hospodářského významu nových právních předpisů Unie týkajících se jednotného trhu;

T. vzhledem k tomu, že toto hodnocení by mělo rozlišovat mezi případy, kdy právní 
předpisy nejsou provedeny, což je jasným selháním ze strany členského státu, a možnými 
případy nesouladu, jež mohou pocházet z rozdílného výkladu a pochopení práva Unie; 
vzhledem k tomu, že Smlouvy stanovují, že pouze Soudní dvůr může s konečnou 
platností veřejně rozhodnout o nesouladu vnitrostátního práva s právem Unie; vzhledem 
k tomu, že Evropskému parlamentu by měl být každý rok předložen seznam 
neprovedených nebo nesprávně provedených právních předpisů Unie v dotčených 
členských státech;

Účinnější prosazování

U. vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU, jež provádí 
Komise, neumožňuje rychle řešit a napravit nedostatky členských států v provádění 
a uplatňování předpisů týkajících se jednotného trhu;

V. vzhledem k tomu, že členské státy a Evropská rada by se proto v rámci budoucí revize 
SFEU měly věnovat dalšímu rozvinutí řízení o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu by 
v této souvislosti měly v případě porušení předpisů o jednotném trhu uvažovat o možnosti 
„zrychleného“ řízení o nesplnění povinnosti;

W. vzhledem k tomu, že použití projektu „EU Pilot“ přineslo pozitivní výsledky při 
zajišťování správného uplatňování práva Unie a rychlejší řešení problémů občanů 
a podniků; vzhledem k tomu, že Komise by proto měla podporovat používání tohoto 
projektu a další zvyšování jeho účinnosti; 
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X. vzhledem k tomu, že Komise by měla posílit svá opatření k zajištění řádného provádění 
a prosazování všech přijatých pravidel v členských státech a rychleji reagovat na 
oznámení a stížnosti týkající se nesprávného provádění práva Unie a měla by včas 
podniknout nezbytné kroky k odstranění zjištěných nedostatků; 

Y. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby Komise po politickém zhodnocení důrazně využila 
veškeré své pravomoci a plně uplatnila všechny mechanismy sankcí, jež má k dispozici; 

Z. vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU („EU sweeps“), jež koordinuje Komise 
a vykonávají členské státy prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů, prokázaly, 
že jsou užitečným nástrojem, jenž Komisi a členským státům umožňuje sledovat 
společnými akcemi uplatňování již provedených právních předpisů týkajících se 
jednotného trhu v členských státech; vzhledem k tomu, že Komise by tudíž měla 
členským státům nabídnout rozsáhlejší využití kontrolních akcí EU, aby zejména méně 
vybaveným a méně připraveným vnitrostátním orgánům usnadnila kontrolu; 

Klíčové oblasti

AA.vzhledem k tomu, že Komise navrhuje zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové oblasti 
a nástroje; vzhledem k tomu, že důslednější zaměření na omezený počet nástrojů 
a opatření je však nezbytné, aby bylo dosaženo viditelného zlepšení v uplatňování 
pravidel jednotného trhu; vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější klíčové oblasti patří 
jednotný digitální trh, energetika a veřejné zakázky; vzhledem k tomu, že přezkum těchto 
klíčových oblastí a nástrojů by mohl být proveden vždy jednou za rok, aby byly řádně 
zváženy a zohledněny současný vývoj v členských státech, rozhodovací procesy mezi 
orgány EU a zejména hospodářsky významné oblasti pro jednotný trh, které jako takové 
byly určeny na základě vědeckého hodnocení; 

Jednotný trh pro všechny aktéry

AB. vzhledem k tomu, že evropští občané a podnikatelé, zejména malé a střední podniky, ve 
všech členských státech by měli být vyzváni, aby předložili návrhy, jak nejlépe 
dosáhnout úplné realizace jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že všechny orgány by 
měly být vybídnuty, aby za tímto účelem zahájily veřejné konzultace a diskuse; 

Evropský semestr

AC. vzhledem k tomu, že evropský semestr poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských 
politik a provádí analýzu rozpočtové a hospodářské situace v členských státech, ale i přes
mimořádný význam jednotného trhu pro ekonomiky všech členských států nezohledňuje 
jeho stav;

AD.vzhledem k tomu, že je vhodné zaměřit se jednotlivě na každý členský stát s cílem zjistit 
nedostatky v provádění a uplatňování a věnovat se jim v doporučeních pro jednotlivé 
země;

AE. vzhledem k tomu, že hodnocení stavu jednotného trhu by se mělo stát nedílnou součástí 
evropského semestru, přičemž vedle pilíře správy ekonomických záležitostí by měl být 
zaveden pilíř správy jednotného trhu; vzhledem k tomu, že návrh Komise, aby se 
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připravovala výroční zpráva o integraci jednotného trhu, která přispěje k doporučením 
pro jednotlivé země, by se mohl stát základem budoucího ročního cyklu jednotného trhu 
v rámci evropského semestru;

1. žádá Komisi, aby podle podrobných doporučení uvedených v příloze tohoto usnesení co 
nejdříve na základě čl. 26 odst. 3 SFEU předložila návrh aktu zaměřeného na posílení 
správy jednotného trhu;

2. potvrzuje, že doporučení dodržují základní práva a zásadu subsidiarity;

3. domnívá se, že finanční dopady vyžádaného návrhu by měly být hrazeny ze stávajících 
rozpočtových prostředků; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a k němu připojená podrobná 
doporučení Komisi, Radě, Evropské radě a vládám a parlamentům členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:
PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení č. 1: stanovit obecné zásady Evropské unie a další podmínky nezbytné 
k posílení správy jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Návrh aktu by měl být předložen na základě čl. 26 odst. 3 SFEU a ostatních příslušných 
právních základů a měl by být zaměřen na stanovení obecných zásad a dalších podmínek 
nezbytných k posílení správy jednotného trhu s cílem přispět t k zajištění fungování 
vnitřního trhu Unie a podpořit v Evropě hospodářský růst.

– Aktem by neměl být dotčen již platný regulační rámec jednotného trhu ani pravidla, která 
mají být zavedena v jednotlivých oblastech. Neměly by jím být dotčeny ani výsady 
orgánů stanovené Smlouvami, zejména výsady Komise, ani povinnosti členských států, 
jež mají základ ve Smlouvách nebo vyplývají z acquis jednotného trhu.

– Akt by měl doplnit regulační rámec jednotného trhu a usnadnit provádění, uplatňování 
a prosazování pravidel a zásad jednotného trhu.

– Je třeba zformulovat obecné zásady Unie pro vnitřní trh. Měly by zahrnovat sledované 
cíle, prioritní oblasti činnosti a podmínky, jež je třeba zajistit, a měly by být doplněny 
pracovními metodami a postupy, jež bude třeba stanovit k posílení správy jednotné trhu.

– Měly by být vytvořeny postupy pro předkládání, posuzování a sledování národních 
akčních plánů vypracovaných na základě obecných zásad Unie a pro stanovení 
doporučení pro jednotlivé země týkajících se jednotného trhu. 

– Je třeba stanovit doplňková opatření, jež jsou nezbytná ke zlepšení provádění 
a prosazování regulačního rámce jednotného trhu.

– Měl by být vyjasněn vztah mezi cyklem správy jednotného trhu a ročním politickým 
cyklem evropského semestru.

Doporučení č. 2: stanovit obecné zásady Evropské unie za účelem zlepšení fungování 
vnitřního trhu

Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Aby se jednotný trh stal efektivním nástrojem zajišťujícím růst a získal si důvěru občanů 
a podniků, měly by být stanoveny obecné zásady Unie zaměřené na zlepšení fungování 
vnitřního trhu. Měly by zahrnovat: a) cíle a prioritní oblasti činnosti Unie a členských 
států; b) podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy 
jednotného trhu. 
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– Omezený soubor cílů a priorit činnosti v oblastech, v nichž lepší fungování jednotného 
trhu pravděpodobně přinese nejvýznamnější zisky z hlediska růstu a pracovních míst 
v celé Unii.

– Výběr cílů a prioritních oblastí činnosti by měl vycházet z těchto kritérií:

(a) z orientačního srovnávání produkce využívajícího vybraných klíčových 
kvantitativních ukazatelů, jež se vztahují ke vstupům do produkce zboží a služeb, 
s cílem určit odvětví, která vykazují nejvíce nevyužitého potenciálu při vytváření 
růstu;

(b) z hospodářského významu vyhodnocujícího, zda je odvětví z hospodářského 
hlediska dostatečně významné na to, aby mělo nezanedbatelný dopad na růst, 
budou-li odstraněny příčiny jeho nevyužitého potenciálu;

(c) z dynamických faktorů vyhodnocujících, zda odvětví již proměňuje svůj nevyužitý 
potenciál, a to na základě faktorů, jako je schopnost odvětví přispívat k růstu 
zaměstnanosti a možnost, že se přiblíží referenčním úrovním produktivity práce;

(d) z faktorů jednotného trhu vyhodnocujících, zda by lepším fungováním jednotného 
trhu mohl být prokazatelně proměněn jeho nevyužitý potenciál.

Doporučení č. 3: stanovit v rámci obecných zásad Evropské unie, jaké podmínky je 
třeba zajistit pro zlepšení správy jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy jednotného 
trhu, by měly zahrnovat následující: 

(a) uplatňovat při vytváření a provádění pravidel jednotného trhu zásady inteligentní 
regulace, aby bylo zajištěno, že tato pravidla budou prováděna a uplatňována tak, 
aby účinně fungovala pro ty, pro něž jsou určena; 

(b) snížit administrativní zátěž, zejména u malých a středních podniků, na minimální 
úroveň; 

(c) jestliže podniky a občané musí dodržet určité postupy, umožnit jim učinit tak rychle 
a elektronickými prostředky; 

(d) zajistit, aby se podniky a občané dostali ke zdrojům informací a pomoci a v případě 
potřeby měli přístup k rychlým a účinným opravným prostředkům;

(e) inteligentněji využívat informační technologie k informování podniků a občanů, 
a umožnit jim tak využívat svých práv a příležitostí, a lépe propojovat iniciativy na 
vnitrostátní a evropské úrovni; 
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(f) více využívat internetové nástroje při přeshraniční spolupráci správních orgánů, 
například systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI);

(g) dále vytvářet jednotná kontaktní místa;

(h) účinně využívat rychlé a efektivní mechanismy řešení problémů a opravných 
prostředků, mimo jiné prostřednictvím jediné snadno přístupné služby první pomoci 
na vnitrostátní úrovni, na niž by se podniky a občané mohli obracet v případě, že 
narazí na problémy s využíváním práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí;

Doporučení č. 4: stanovit doplňková opatření nezbytná ke zlepšení provádění 
a prosazování regulačního rámce jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Za účelem zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by 
Komise měla:

(a) poskytovat členským státům intenzivnější pomoc s prováděním směrnic, které ještě 
musí provést;

(b) provádět systematické kontroly shody a přijmout podpůrná opatření k uvedení 
pravidel do praxe v jednotlivých členských státech;

(c) provést u právních předpisů, které jsou provedeny a uplatňovány, hloubkový 
přezkum toho, jak jsou pravidla uplatňována a jak fungují v praxi, a to 
z praktického a ekonomického hlediska;

(d) ve fázi po provedení častěji předkládat zprávy zaměřené na dodržování předpisů ze 
strany členských států a posouzení výkonnosti zaměřená na účinnost přijatých 
politických opatření;

(e) organizovat vzájemné hodnocení členských států.

– Za účelem zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by 
členské státy měly:

(a) předkládat Komisi návrhy prováděcích opatření, budou-li to ony nebo Komise 
pokládat za vhodné, za účelem zajištění souladu a rychlého uplatňování;

(b) pravidelně během procesu provádění a v průběhu uplatňování konzultovat 
zúčastněné strany a občanskou společnost včetně spotřebitelů a podniků;

(c) zveřejnit na internetu vysvětlení, jakým způsobem pravidla provedly a jak tato 
pravidla fungují v praxi;
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Doporučení č. 5: stanovit povinnost předkládání národních akčních plánů a jejich 
posuzování a sledování

Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Členské státy by měly vypracovat a předložit Komisi národní akční plány zaměřené na 
provádění obecných zásad Unie pro zlepšování fungování vnitřního trhu. Akční plány by 
měly obsahovat seznam detailních opatření, která je třeba učinit, a plán jejich realizace.

– Národní akční plány by měly být vypracovány na základě konzultace s příslušnými 
zúčastněnými stranami zastupujícími ekonomické a sociální zájmy a také zájmy 
spotřebitelů.

– Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro vnitřní trh by měla národní akční plány 
posoudit a předložit souhrnnou zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

– Při posouzení národních akčních plánů by měla být zohledněna hodnotící zpráva 
o vnitřním trhu a zpráva o správě jednotné trhu.

– Komise by měla sledovat dosažný pokrok v provádění národních akčních plánů. Za tímto 
účelem by členské státy měly Komisi poskytnout veškeré příslušné informace, jež bude 
považovat za nezbytné k posouzení dosaženého pokroku.

Doporučení č. 6: formulovat jasná zvláštní doporučení pro jednotlivé země týkající se 
jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Na základě posouzení národních akčních plánů a za využití dalších příslušných nástrojů 
jednotného trhu může Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem 
formulovat doporučení členským státům týkající se jednotného trhu zaměřená na zlepšení 
provádění a prosazování pravidel jednotného trhu a zlepšení jeho fungování.

– Při vypracovávání doporučení členským státům by Rada měla v plném rozsahu využít 
nástroje, které jí poskytuje SFEU.

– Po předložení doporučení týkajícího se jednotného trhu by příslušný výbor Evropského 
parlamentu měl mít možnost pozvat zástupce dotčeného členského státu k výměně názorů 
a zástupcům Komise by měla být umožněna výměna názorů s parlamentem daného 
členského státu.

Doporučení č. 7: zahrnout do evropského semestru pilíř jednotného trhu
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Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Aby bylo zajištěno, že jednotný trh bude mít pro občany, spotřebitele a podniky konkrétní 
přínos, měl by se využít roční cyklus evropského semestru jako platforma pro udílení 
politických pokynů, podávání zpráv, sledování pokroku členských států a Unie 
v dosahování cílů jednotného trhu a stanovení nápravných opatření.

– Do evropského semestru by měl být zahrnut pilíř jednotného trhu.

– Pilíř jednotného trhu spadající do evropského semestru by měl zahrnovat:

(a) hodnotící zprávu o vnitřním trhu s podrobnými zprávami o provádění a uplatňování 
právních předpisů týkajících se jednotného trhu v jednotlivých zemích;

(b) návrhy politických priorit na úrovni EU a vnitrostátní úrovni na nadcházející rok, 
které Komise předloží v rámci roční analýzy růstu, a výroční zprávu o integraci 
jednotného trhu. Výroční zpráva by měla rovněž posoudit, jak jednotný trh funguje 
v praxi. Návrhy politických priorit by měly vycházet ze zjištění hodnotící zprávy 
o vnitřním trhu;

(c) formulaci politických priorit činnosti a cílů, jichž je třeba dosáhnout k překonání 
zbývajících překážek na evropské a vnitrostátní úrovni, a to formou pokynů pro 
vnitřní trh;

(d) národní akční plány, jež předloží členské státy a jež budou zaměřené na provádění 
obecných zásad pro vnitřní trh;

(e) posouzení národních akčních plánů, jež provede Komise v úzké spolupráci 
s Poradním výborem pro vnitřní trh a jež zohlední hodnotící zprávu o vnitřním trhu 
a výroční zprávu o správě jednotného trhu;

(f) jasná zvláštní doporučení týkající se jednotného trhu pro jednotlivé členské státy, 
které na základě návrhu Komise zformuluje Rada.

Doporučení č. 8: posílit demokratickou odpovědnost a úlohu Evropského parlamentu 
a vnitrostátních parlamentů

Evropský parlament se domnívá, že návrh, který má být předložen, by měl regulovat tyto 
oblasti:

– Rada by měla navrhované obecné zásady Unie, a to včetně důvodů pro stanovení priorit 
v oblasti cílů a plánovaných politických činností, konzultovat s Evropským parlamentem.

– Před jarním zasedáním Evropské rady by měl Evropský parlament projednat roční 
analýzu růstu a hlasovat o pozměňovacích návrzích k výroční zprávě o integraci 
jednotného trhu, které budou předloženy Evropské radě,
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– Předseda Evropského parlamentu by měl na jarním zasedání Evropské rady předložit 
názory Evropského parlamentu na integraci jednotného trhu.

– Rada a Komise by se měly zúčastnit meziparlamentních schůzí Evropského parlamentu 
a vnitrostátních parlamentů, na nichž se bude projednávat integrace jednotného trhu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Současná celosvětová hospodářská recese, jež začala finanční krizí v letech 2007 a 2008, má 
na evropské občany a podniky velmi negativní ekonomický a sociální dopad, jejž naštěstí 
mnozí, ne-li většina z nás pravděpodobně dosud neznala. Tato krize dále odhalila, že v Unii, 
a zejména v eurozóně, se totálně vymkly z rukou státní dluhy, přičemž náklady nyní musí nést 
občané a podniky. Přestože neuplyne den, aby se průmyslová odvětví, členské státy 
a soukromé objekty mezi sebou neobviňovaly, vznikla shoda na tom, že je zapotřebí posílit 
hospodářskou koordinaci a správu na úrovni EU, a ta se započala realizovat v roce 2011 
tzv. „evropským semestrem“. 

V rámci úsilí o oživení má pro občany a podniky zásadní úlohu jednotný trh: Je uznáván 
jakožto důležitá hnací síla podporující růst a tvorbu pracovních míst, jež bude základem pro 
obnovu konkurenceschopnosti a podporu udržitelného růstu v souladu se strategií Evropa 
2020.

Vzhledem k rozsáhlému acquis předpisů upravujících jednotný trh je stále důležitější zajistit 
řádné provádění a prosazování příslušných pravidel, aby jednotný trh mohl účinně přispět 
k hospodářskému oživení. Avšak statistické údaje o deficitu v provedení pravidel jednotného 
trhu v členských státech a nárůst počtu řízení o nesplnění povinnosti vyvolávají vážné obavy 
a jasně svědčí o tom, že dosud nedochází k plnému využití potenciálních přínosů 
dokončeného jednotného trhu.

Sdělení Komise o „lepší správě pro jednotný trh“

Vzhledem k této skutečnosti Komise předložila sdělení o správě jednotného trhu 
(COM(2012)259), v němž navrhuje dvojí přístup ke zlepšení provádění a prosazování 
pravidel jednotného trhu. Na jednu stranu předpokládá, že bude dosaženo rychlého pokroku 
v klíčových oblastech. Na druhou stranu Komise navrhuje zlepšit „cyklus správy“ tím, že 
v něm bude zohledněno navrhování, provádění, uplatňování a prosazování pravidel 
jednotného trhu.

Názor zpravodaje

Zpravodaj vítá sdělení Komise i její návrhy a provedená posouzení. Bez ohledu na to je však 
názoru, že tato opatření nejsou ani dostačující ani potřebně dalekosáhlá, aby účinně pomohla 
dotvořit jednotný trh. Proto na základě připomínek a výzev k přijetí opatření, jež jsou dále 
uvedeny, dospívá k závěru, že je nezbytné, aby Komise předložila návrh aktu, jenž by 
umožnil řešit stávající nedostatky ve správě jednotného trhu.

1. Právní předpisy: lepší zhodnocení dopadu

Vzhledem k tomu, že přístup jak ve fázi přípravy možných nových legislativních aktů, tak 
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později při jejich provádění byl v minulosti roztříštěný, je nezbytná koordinace a posouzení 
dopadu a potřebnosti nových nástrojů jednotného trhu.

Z těchto důvodů zpravodaj navrhuje:
 posílit koordinaci uvnitř Komise, lépe vyhodnotit potřebnost nových nástrojů, a tak 

předtím, než bude legislativní akt navržen, zlepšit soudržnost;
 pokud je to vhodné, upřednostnit nařízení před směrnicemi;
 zavést „test jednotného trhu“ za účelem vyhodnocení dopadu nových předpisů na 

vnitrostátní úrovni na jednotný trh;
 zvážit rozšíření oblasti působnosti směrnice 98/34/ES („směrnice o oznamování“) do 

dalších oblastí.

2. Provádění a uplatňování: vyšší transparentnost a soudržnost

Ačkoliv provádění práva EU do vnitrostátního práva lze považovat za čistě právní metodu 
členských států, také v této fázi se nabízí značná možnost zlepšit správu jednotného trhu.

Provedou-li členské státy všechna opatření týkající se legislativního aktu Unie společně 
a zároveň, bude jeho provedení transparentnější a soudržnější, neboť se do něj promítne 
dohoda, jíž bylo dosaženo na úrovni Unie. Navíc ačkoliv již existuje nástroj pro srovnání 
ustanovení směrnic přijatých na úrovni Unie s odpovídajícími ustanoveními na vnitrostátní 
úrovni, tzv. „srovnávací tabulky“, dosud skoro vůbec nebyla využita jejich přidaná hodnota 
z hlediska transparentnosti. S ohledem na zásady zlepšení tvorby právních předpisů stanovené 
v interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí (2003/C 
321/01) je tudíž vhodné častěji vytvořit tyto srovnávací tabulky a odhalit rychleji nesoulad 
mezi právem Unie a vnitrostátním právem. 

3. Sledování a prosazování: rozšíření možností klíčových činitelů a využití stávajících 
nástrojů

Sledování provádění práva Unie, a tedy i předpisů o jednotném trhu, je stanoveno Smlouvami 
a je v kompetenci Komise. To se obecně odráží v řízení o nesplnění povinnosti. Avšak 
sledování je třeba chápat jako komplexnější a vícestupňový sled opatření, v němž řízení 
o nesplnění povinnosti představuje poslední stupeň. Vzhledem ke zdlouhavému charakteru 
řízení o nesplnění povinnosti a ožehavosti soudních sporů by měly být navrženy další 
prostředky pro řešení problémů s uplatňováním a koneckonců i pro prosazování.

V souvislosti s tím se nabízí k úvaze následující:
 Správě jednotného trhu by podobně jako jiným oblastem přinesla užitek intenzivnější 

a lepší výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi úředníky na evropské úrovni 
a úrovni členských států.

 Kromě čistě statistických hodnocení je zapotřebí provést kvalitativní hodnocení 
provádění, jež umožní posoudit, která opatření mají na jednotný trh zvláštní dopad 
a jsou pro něj ekonomicky významná.

 Je vhodné rozlišovat mezi neprovedením práva Unie a nesouladem s právem Unie, 
přičemž o nesouladu v případě rozdílného pochopení výchozího legislativního aktu 
může v posledku rozhodnout pouze Soudní dvůr;
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 Zatímco řízení o nesplnění povinnosti jsou zdlouhavá a je třeba je zdokonalit, než se 
tak stane, umožňují nástroje jako „kontrolní akce EU“1 a projekt „EU Pilot“2 rychleji 
zjistit nedostatečný soulad a rychleji reagovat na možné případy neprovedení nebo 
nesouladu.

4. Klíčové oblasti: určení priorit

Vzhledem k tomu, že existuje velké množství ustanovení týkajících se jednotného trhu, je 
zřejmé, že ne všechna jsou stejně významná a ne všechna mají stejný dopad na občany 
a podniky. Zatímco v ideálním případě by všechna ustanovení byla provedena a sledována 
stejnou měrou, má-li být na jednotném trhu dosaženo viditelného zlepšení, je třeba vybrat 
klíčové oblasti činnosti. Za tímto účelem zpravodaj navrhuje zaměřit se na ekonomický 
význam a růstový potenciál konkrétních oblastí a nástrojů. Jelikož počet klíčových oblastí 
a nástrojů navržených Komisí je třeba dále omezit, roční přezkum těchto priorit by umožnil 
zohlednit současný význam těchto oblastí a reagovat na nejnovější vývoj a jejich dopad na 
jednotný trh.

Závěr

Na základě těchto úvah se zpravodaj domnívá, že má-li být dosaženo viditelného zlepšení, je 
zapotřebí jasnější a přísnější správa jednotného trhu. Za tímto účelem je vhodné stanovit 
transparentní a předvídatelný rámec, jenž bude dostatečně a pravidelně odrážet možné 
negativní a pozitivní výsledky členských států v provedení a uplatňování. O tomto cyklu 
správy jednotného trhu je třeba uvažovat s ohledem na evropský semestr, v jehož rámci se 
nesledují pouze hospodářské a rozpočtové aspekty, ale také hledisko zaměstnanosti. 
Vzhledem k hospodářskému významu jednotného trhu by pravidelné posouzení jeho stavu 
přineslo těmto hodnocením přidanou hodnotu a doplnilo by celkový přehled.

Zpravodaj se domnívá, že kromě toho by se tento cyklus správy jednotného trhu měl držet 
cyklu evropského semestru, nebo být do něj přímo integrován. To by umožnilo zavést 
pravidelné hodnocení stavu dokončení jednotného trhu a zabývat se konkrétními nedostatky 
v dotčeném členském státu, v případě potřeby formou doporučení pro jednotlivé země.

Za tímto účelem váš zpravodaj požaduje, aby Komise na základě čl. 26 odst. 3 SFEU 
předložila návrh aktu. Uvedené ustanovení Smlouvy se týká stanovení obecných zásad 
a podmínek nezbytných k zajištění vyváženého pokroku ve všech odvětvích, na něž se 
vztahují pravidla jednotného trhu. Požadovaný návrh by se měl zaměřit na stanovení 
nezbytného rámce umožňujícího určit prioritní oblasti, zásady zlepšení tvorby právních 
předpisů v členských státech, stanovit v členských státech podpůrná opatření a vyžadovat 
národní akční plány. To by mělo nakonec vést ke stanovení doporučení pro jednotlivé země.

                                               
.
2 Projekt „EU Pilot“ vzešel ze sdělení Komise „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva společenství" 
(COM(2007)502) a funguje od roku 2008. Umožňuje občanům a podnikům podávat stížnosti ohledně správného 
uplatňování práva Unie, jež následně přezkoumá Komise a předá je členskému státu. Jakožto „postup 
předcházející řízení o nesplnění povinnosti“ umožňuje řešit problémy nebo nedorozumění v oblasti provedení 
a uplatňování na základě spolupráce.
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S ohledem na to by evropský semestr měl sloužit jako platforma a cyklus k zajištění výše 
zmíněného politického vedení. Za tímto účelem váš zpravodaj navrhuje vytvořit vedle 
hospodářských a rozpočtových aspektů ještě pilíř jednotného trhu.

Dále navrhuje posílit demokratickou odpovědnost a úlohu Evropského parlamentu 
a vnitrostátních parlamentů.

Zpravodaj se domnívá, že díky všem těmto navrhovaným opatřením, posílenému vedení ze 
strany všech evropských orgánů a jasné odpovědnosti členských států přispěje posílená správa 
jednotného trhu k odstranění zbývajících omezení a umožní všem aktérům plně využít výhody 
čtyř svobod.


