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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu o správe jednotného trhu
(2012/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 26 ods. 3 ZFEÚ,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 s názvom Lepšia správa pre jednotný 
trh (COM(2012)0259),

– 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 z 27. októbra 2010 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 z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu –
Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový 
rast“ (COM(2011)0206),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II 
– Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 o implementácii smernice o službách 
s názvom Partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb 2012 – 2015 (COM(2012)0261),

– so zreteľom na správu pre predsedu Európskej komisie, ktorú predložil Mario Monti 
9. mája 2010, s názvom Nová stratégia pre jednotný trh – v službách európskeho 
hospodárstva a európskej spoločnosti,

– so zreteľom na správu predsedu Európskej rady z 26. júna 2012 s názvom Smerom 
k skutočnej hospodárskej a menovej únii a predbežnú správu z 12. októbra 2012 na túto 
tému,

– so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 23 (september 2011) a uznesenie 
Parlamentu z 22. mája 20121 na túto tému,

– so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 25 (október 2012),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2012 s názvom Aby 
jednotný trh plnil očakávania – výročná kontrola správy vecí verejných za rok 2011 
(SWD(2012)0025),

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0211.
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– so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť z 30. – 31. mája 2012 o 
jednotnom digitálnom trhu a správe jednotného trhu,

– so zreteľom na rokovania Rady pre konkurencieschopnosť z 10. októbra 2012 o Akte 
o jednotnom trhu,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 28. – 29. júna 2012,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 18. – 19. októbra 2012,

– so zreteľom na príspevok a závery XLVIII. Konferencie parlamentných výborov pre 
záležitosti Únie z parlamentov Európskej únie (COSAC), ktorá sa konala 14. –
16. októbra 2012,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre 
spotrebiteľov a občanov1,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 o Akte o jednotnom trhu: ďalšie kroky 
k rastu3,

– so zreteľom na články 42 a 48 rokovacieho poriadku,

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

A. keďže fungujúci a účinný jednotný trh bez prekážok založený na koncepcii sociálneho 
trhového hospodárstva je potrebný viac ako kedykoľvek predtým na to, aby bolo možné 
oživiť európske hospodárstvo, podnietiť rast a konkurencieschopnosť a vytvárať 
pracovné miesta;

B. keďže jednotný trh zohráva kľúčovú úlohu pri plnení cieľov stratégie Európa 2020;

C. keďže jednotný trh ani 20 rokov po jeho oficiálnom vytvorení nie je úplne dobudovaný 
napriek tomu, že bolo prijatých približne 1 500 smerníc a asi 1 000 nariadení; 

D. keďže je naliehavo potrebné posilniť správu jednotného trhu a zlepšiť vykonávanie 
a presadzovanie predpisov, ktorými sa riadi;

E. keďže napriek politickým záväzkom prijatým na najvyššej úrovni a úsiliu Komisie 
a členských štátov sa priemerný deficit v transpozícii zvýšil z 0,7 % v roku 2009 na 1,2 % 
vo februári 2012;

F. keďže jednotný trh ako chrbtová kosť Únie a jeho dobré fungovanie ako základ a rámec 
pre hospodársku a sociálnu obnovu v Európe sú mimoriadne dôležité;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0144.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0258.
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G. keďže možné hospodárske zisky z plného a riadneho vykonávania smernice o službách 
predstavujú potenciál rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v rozmedzí od 0,8 % do 
2,6 %, čo by bolo možné dosiahnuť po piatich až desiatich rokoch od vykonávania tejto 
smernice;

H. keďže podľa odhadov Komisie by Únia počas nasledujúcich desiatich rokov mohla získať 
ďalšie 4 % HDP tým, že bude stimulovať rýchly rozvoj jednotného trhu; 

I. keďže silné vedenie európskymi inštitúciami a jasná politická zodpovednosť členských 
štátov sú aj naďalej potrebné na odstránenie zostávajúcich obmedzení slobôd, ktoré 
jednotný trh poskytuje;

J. keďže predseda Európskej rady vo svojej vyššie uvedenej správe z 26. júna 2012 
zdôraznil význam plného súladu s jednotným trhom, ako aj otvorenosti a transparentnosti 
na ceste prehĺbenia hospodárskej a menovej únie;

K. keďže sú teraz potrebné konkrétne opatrenia na úrovni členských štátov aj Únie s cieľom 
odstrániť obmedzenia, ktoré bránia prístupu a hospodárskej súťaži, a treba uskutočniť 
konkrétne reformy, ktoré by vytvorili skutočný voľný pohyb tovaru, osôb, služieb 
a kapitálu v Európe;

Lepšie právne predpisy

L. keďže Komisia by sa pri príprave legislatívnych návrhov týkajúcich sa jednotného trhu 
mala zameriavať na väčšiu horizontálnu koordináciu a súdržnosť; keďže Komisia by 
mala uskutočniť dôkladné posúdenia vplyvu, pričom by ešte pred prijatím legislatívnych 
návrhov uviedla presvedčujúce argumenty o potrebe právnych predpisov týkajúcich sa 
jednotného trhu;

M. keďže Komisia by si v súlade so zásadou subsidiarity a tam, kde je to vhodné, mala za 
prioritný právny nástroj na reguláciu jednotného trhu vyberať skôr nariadenia ako 
smernice, a to hlavne v prípadoch, keď nie je potrebná žiadna ďalšia diskrečná právomoc 
pri vykonávaní právnych predpisov Únie;

N. keďže Komisia by mala uvažovať o zavedení testu jednotného trhu na úrovni členských 
štátov s cieľom posúdiť, či by nové právne predpisy prijaté na vnútroštátnej úrovni mohli 
mať negatívny vplyv na vnútorný trh; keďže by sa malo uvažovať o revízii smernice 
98/34/ES s cieľom rozšíriť jej rozsah pôsobnosti na služby a iné odvetvia; 

O. keďže je nevyhnutné, aby sa administratívna spolupráca medzi členskými štátmi 
uskutočňovala efektívnym, účinným a nákladovo efektívnym spôsobom tak, ako je to 
v prípade informačného systému o vnútornom trhu (IMI);

Lepšia transpozícia, vykonávanie a uplatňovanie

P. keďže členské štáty by mali transponovať smernice jednotným spôsobom a prijímať 
všetky nové ustanovenia týkajúce sa legislatívneho aktu Únie spoločne a zároveň s 
cieľom zabezpečiť, aby transpozícia odzrkadľovala kompromis dosiahnutý na úrovni 
Únie;
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Q. keďže je potrebné dosiahnuť väčšiu transparentnosť vykonávania a jednotného 
uplatňovania práva Únie v členských štátoch; keďže tabuľky zhody sa stanú v rámci 
integrovaného jednotného trhu čoraz užitočnejším nástrojom na vyjadrenie transpozície 
predpisov Únie na úrovni členských štátov, a keďže Komisia by preto mala častejšie 
požadovať vypracovanie takýchto tabuliek;

Monitorovanie vykonávania

R. keďže výmena skúseností a najlepších postupov medzi členskými štátmi má rozhodujúci 
význam pre pochopenie vnútroštátnych mechanizmov uplatňovania práva Únie 
a zostávajúcich prekážok vnútorného trhu; keďže Komisia by mohla iniciovať a 
koordinovať sieť štátnych zamestnancov poverených vykonávaním všetkých nových 
právnych predpisov Únie nad rámec siete SOLVIT, a poskytnúť tak platformu pre 
výmenu a partnerské preskúmanie v záujme úzkej spolupráce s členskými štátmi, a to s 
cieľom zlepšiť celkovú kvalitu vykonávania; keďže s cieľom stimulovať lepší tok 
informácií a najlepších postupov by sa mala podporovať výmena štátnych zamestnancov 
poverených vykonávaním práva Únie medzi členskými štátmi;

S. keďže výlučne kvantitatívne štatistiky o vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa 
jednotného trhu neumožňujú hodnotiť kvalitu vykonávania ani konkrétny vplyv 
špecifických kľúčových nástrojov na jednotný trh; keďže je preto potrebné politické a 
kvalitatívne hodnotenie vykonávania a pokroku pri vytváraní jednotného trhu, najmä 
pokiaľ ide o hospodársky význam nových právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
jednotného trhu;

T. keďže v rámci takéhoto hodnotenia by sa malo rozlišovať medzi netransponovaním, ktoré 
je jasne identifikovateľným zlyhaním členského štátu, a možnosťou nesúladu, ktorá môže 
vyplývať z rôzneho výkladu a pochopenia práva Únie; keďže v zmluvách je ustanovené, 
že iba Súdny dvor Európskej únie môže s konečnou platnosťou a verejne konštatovať 
nesúlad vnútroštátneho práva s právom Únie; keďže Európskemu parlamentu by sa 
každoročne mal predkladať zoznam netransponovaných alebo nesprávne 
transponovaných právnych predpisov Únie v dotknutých členských štátoch;

Lepšie presadzovanie

U. keďže konania vo veci porušenia, ako sú ustanovené v článku 258 ZFEÚ a ako ich 
vykonáva Komisia, neumožňujú rýchle vyriešenie a nápravu nedostatkov vo vykonávaní 
a uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa jednotného trhu v členských štátoch;

V. keďže členské štáty a Európska rada by preto v rámci budúcich revízií ZFEÚ mali 
pokračovať v ďalšom rozvíjaní konaní vo veci porušenia; keďže v tomto kontexte by sa 
malo uvažovať o zavedení zrýchlených konaní vo veci porušenia ustanovení týkajúcich 
sa jednotného trhu;

W. keďže využívanie projektu „EU Pilot“ prinieslo pozitívne výsledky pri zabezpečovaní 
správneho uplatňovania práva Únie a poskytuje rýchlejšie riešenia problémov, s ktorými 
sa stretávajú občania a podniky; keďže Komisia by preto mala podporovať využívanie 
projektu „EU Pilot“ a ďalej zlepšovať jeho účinnosť; 
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X. keďže Komisia by mala posilniť svoje opatrenia na zabezpečenie správneho vykonávania 
a presadzovania všetkých prijatých predpisov v členských štátoch, rýchlejšie reagovať na 
upozornenia a sťažnosti týkajúce sa nesprávneho vykonávania práva Únie 
a v primeranom čase prijať potrebné opatrenia na odstránenie existujúcich nezrovnalostí;

Y. keďže je potrebné, aby Komisia po uskutočnení politického hodnotenia dôsledne 
využívala všetky svoje právomoci a v plnej miere použila všetky mechanizmy sankcií, 
ktoré má k dispozícii; 

Z. keďže programy „EU sweeps“, t. j. opatrenia na monitorovanie, ktoré koordinuje 
Komisia a ktoré zároveň v členských štátoch vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, 
sa ukázali ako užitočný nástroj, ktorý Komisii a členským štátom umožňuje 
prostredníctvom spoločných akcií monitorovať uplatňovanie už transponovaných 
právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu v členských štátoch; keďže Komisia by 
preto mala členským štátom umožniť širšie používanie programov „EU sweeps“ s cieľom 
uľahčiť dohľad najmä horšie vybaveným a menej pripraveným vnútroštátnym orgánom; 

Kľúčové oblasti

AA.keďže Komisia navrhuje zameriavať svoju činnosť na špecifické kľúčové oblasti 
a nástroje; keďže je však potrebné venovať väčšiu pozornosť obmedzenému počtu 
nástrojov a opatrení, aby bolo možné dosiahnuť skutočné zlepšenie uplatňovania 
predpisov týkajúcich sa jednotného trhu; keďže k najdôležitejším kľúčovým oblastiam 
patrí jednotný digitálny trh, odvetvie energetiky a verejné obstarávanie; keďže takéto 
kľúčové oblasti a nástroje by sa mohli každoročne prehodnocovať s cieľom primerane 
zohľadniť aktuálny vývoj v členských štátoch a postupy rozhodovania v rámci inštitúcií 
Únie, a najmä v oblastiach, ktoré sú – vychádzajúc z vedeckého hodnotenia – pre 
jednotný trh hospodársky významné; 

Jednotný trh pre všetkých aktérov

AB. keďže európski občania a podnikatelia, najmä malé a stredné podniky, vo všetkých 
členských štátoch by mali byť vyzvané, aby predložili návrhy o tom, ako najlepšie 
zabezpečiť úplné dobudovanie jednotného trhu, a keďže všetky inštitúcie by mali byť 
nabádané, aby na tento účel zaviedli postup verejných konzultácií a diskusií; 

Európsky semester

AC. keďže európsky semester poskytuje rámec pre koordináciu hospodárskych politík 
a vyhodnocuje rozpočtovú a hospodársku situáciu v členských štátoch, ale nezohľadňuje 
stav jednotného trhu napriek jeho rozhodujúcemu významu pre ekonomiky všetkých 
členských štátov;

AD.keďže s cieľom zistiť nedostatky v transpozícii, vo vykonávaní a v uplatňovaní a 
zaoberať sa nimi v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny by sa každý členský štát mal 
posudzovať osobitne;

AE. keďže hodnotenie stavu jednotného trhu by sa malo stať neodlučiteľnou súčasťou 
európskeho semestra, pričom by sa popri pilieri „správa ekonomických záležitostí“ 
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vytváral pilier „správa jednotného trhu“; keďže návrh Komisie vypracúvať výročnú 
správu o integrácii jednotného trhu, ktorá by mala dopĺňať odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, by mohol byť základom pre budúci ročný „cyklus jednotného trhu“ v rámci 
európskeho semestra;

1. vyzýva Komisiu, aby v súlade s podrobnými odporúčaniami uvedenými v prílohe čo 
najskôr predložila na základe článku 26 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie návrh 
týkajúci sa aktu o posilnení správy jednotného trhu;

2. potvrdzuje, že tieto odporúčania sú v súlade so základnými právami a zásadou 
subsidiarity;

3. sa domnieva, že finančné dôsledky vyžiadaného návrhu je potrebné pokryť z existujúcich
rozpočtových prostriedkov; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a podrobné odporúčania uvedené 
v prílohe Rade a Komisii a Európskej rade a parlamentom a vládam členských štátov.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Odporúčanie 1: Vypracovať usmernenia Únie a ostatné podmienky potrebné na 
posilnenie správy jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– Na základe článku 26 ods. 3 ZFEÚ a v súlade s ostatnými príslušnými právnymi 
základmi by mal byť predložený návrh aktu, ktorý by mal slúžiť na stanovenie usmernení 
a ostatných podmienok potrebných na posilnenie správy jednotného trhu s cieľom 
prispievať k zabezpečeniu fungovania vnútorného trhu Únie a k podpore hospodárskeho 
rastu v Európe.

– Aktom by nemal byť dotknutý už zavedený regulačný rámec jednotného trhu ani 
predpisy, ktoré sa v rôznych odvetviach majú zaviesť. Nemali by ním byť dotknuté ani 
výsady inštitúcií, najmä Komisie, ktoré sú stanovené v zmluvách, ani povinnosti 
členských štátov vyplývajúce zo zmlúv alebo z acquis v oblasti jednotného trhu.

– Akt by mal dopĺňať regulačný rámec jednotného trhu a uľahčovať transpozíciu, 
vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie predpisov a zásad jednotného trhu.

– Mali by sa vypracovať usmernenia Únie pre vnútorný trh. Tieto usmernenia by mali 
zahŕňať ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, priority opatrení a podmienky, ktoré treba 
zabezpečiť, a mali by ich dopĺňať pracovné metódy a postupy, ktoré sa stanovia s cieľom 
posilniť správu jednotného trhu.

– Mali by sa vypracovať postupy predkladania, hodnotenia a monitorovania národných 
akčných plánov ako reakcie na usmernenia Únie, ako aj postupy pre vypracovanie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa jednotného trhu.

– Mali by sa vymedziť doplnkové opatrenia, ktoré sú potrebné na zlepšenie vykonávania a 
presadzovania regulačného rámca jednotného trhu.

– Mala by sa objasniť spojitosť medzi cyklom správy jednotného trhu a ročným politickým 
cyklom európskeho semestra.

Odporúčanie 2: Vypracovať usmernenia Únie s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného 
trhu

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– S cieľom zabezpečiť, aby vnútorný trh účinne zaisťoval rast a dôveru spotrebiteľov a 
podnikov, by sa mali vypracovať usmernenia Únie zamerané na zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu. Usmernenia by mali zahŕňať: a) ciele a priority opatrení Únie a 
členských štátov; b) podmienky, ktoré treba zaviesť v záujme ďalšieho zlepšenia správy 
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vnútorného trhu.

– Obmedzený súbor cieľov a priorít opatrení v oblastiach, v ktorých lepšie fungujúci 
vnútorný trh pravdepodobne zabezpečí najvýznamnejšie prínosy, pokiaľ ide o rast a 
zamestnanosť v celej Únii.

– Výber cieľov a priorít opatrení by mal vychádzať z týchto kritérií:

a) referenčné porovnávanie výroby, v rámci ktorého sa využíva výber kľúčových 
kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré pokrývajú vstupy do výroby tovaru a služieb, s 
cieľom určiť odvetvia, ktoré vykazujú najvyšší nevyužitý potenciál na tvorbu rastu;

b) hospodársky význam, v rámci ktorého sa analyzuje, či má odvetvie dostatočne 
veľký hospodársky význam na to, aby nezanedbateľne ovplyvnilo rast, ak sa budú 
riešiť základné príčiny nevyužitia jeho potenciálu;

c) dynamické faktory, v rámci ktorých sa analyzuje, či odvetvie už rieši svoj 
nevyužitý potenciál, a to na základe faktorov, ako je napr. schopnosť odvetvia 
vytvárať rast zamestnanosti a jeho možná konvergencia s referenčnými úrovňami 
produktivity pracovnej sily;

d) faktory jednotného trhu, v rámci ktorých sa analyzuje, či existujú dôkazy o tom, že 
zlepšenia jednotného trhu by mohli uvoľniť nevyužitý potenciál.

Odporúčanie 3: V rámci usmernení Únie stanoviť podmienky, ktoré treba zabezpečiť v 
záujme zlepšenia správy vnútorného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– Podmienky, ktoré treba zaviesť v záujme ďalšieho zlepšenia správy vnútorného trhu, by 
mali zahŕňať:

a) uplatňovanie zásad inteligentnej regulácie pri tvorbe a vykonávaní predpisov 
týkajúcich sa jednotného trhu s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto predpisy vytvárali, 
transponovali a vykonávali spôsobom, ktorý zaistí ich účinné fungovanie v 
prospech tých, pre ktorých sú určené; 

b) zníženie administratívnej záťaže, najmä pre malé a stredné podniky, na minimálnu 
úroveň; 

c) možnosť, aby podniky a občania mohli rýchlo elektronickými prostriedkami 
zabezpečiť súlad s príslušnými postupmi, ak to potrebujú; 

d) zabezpečenie toho, aby podniky a občania mohli nájsť informácie a pomoc a aby 
mali v prípade potreby prístup k rýchlej a účinnej náprave;
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e) inteligentnejšie využívanie informačných technológií s cieľom informovať podniky 
a občanov, umožniť im využívať ich práva a príležitosti a lepšie prepojiť iniciatívy 
na úrovni členských štátov a Únie; 

f) rozšírenie využívania internetových nástrojov, ako napríklad informačného systému 
o vnútornom trhu (IMI), v rámci cezhraničnej spolupráce medzi jednotlivými 
administratívami;

g) ďalší rozvoj jednotných kontaktných miest;

h) účinné využívanie mechanizmov na rýchle a účinné riešenie problémov a 
mechanizmov nápravy, a to aj prostredníctvom vytvorenia jednotnej a ľahko 
prístupnej služby pomoci prvej úrovne na úrovni členských štátov, na ktorú sa 
môžu podniky a občania obrátiť, keď sa stretnú s problémami pri využívaní práv a 
možností jednotného trhu.

Odporúčanie 4: Vymedziť dodatočné opatrenia potrebné na zlepšenie vykonávania a 
presadzovania regulačného rámca jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– S cieľom zlepšiť vykonávanie a presadzovanie regulačného rámca jednotného trhu by 
Komisia mala:

a) posilniť svoju pomoc poskytovanú členským štátom pri transpozícii v prípade 
smerníc, ktoré ešte treba transponovať;

b) vykonávať systematické kontroly súladu a prijímať podporné opatrenia na 
zabezpečenie praktického fungovania predpisov vo všetkých členských štátoch;

c) v prípade právnych predpisov, ktoré sa transponovali alebo vykonávali, uskutočniť 
dôkladné posúdenia s cieľom zhodnotiť, ako sa predpisy vykonávajú a ako fungujú 
v praxi, a to z praktického aj hospodárskeho hľadiska;

d) zlepšiť informovanie o vykonávaní ex post, ktoré sa zameriava na zabezpečenie 
súladu členskými štátmi, a svoje hodnotenia výkonnosti zamerané na efektívnosť 
prijatých politických opatrení;

e) organizovať partnerské preskúmania s členskými štátmi.

– S cieľom zlepšiť vykonávanie a presadzovanie regulačného rámca jednotného trhu by 
členské štáty mali:

a) predkladať Komisii návrhy opatrení na transpozíciu, ak to členské štáty alebo 
Komisia považujú za vhodné, s cieľom zabezpečiť súlad a rýchle vykonávanie;
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b) viesť pravidelné konzultácie so zúčastnenými stranami a občianskou spoločnosťou 
vrátane spotrebiteľov a podnikov počas postupu transpozície a počas vykonávania;

c) poskytnúť vysvetlenie na internete v súvislosti s tým, ako transponovali predpisy a 
ako tieto predpisy fungujú v praxi.

Odporúčanie 5: Zabezpečiť predkladanie, hodnotenie a monitorovanie národných 
akčných plánov

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– Členské štáty by mali vypracúvať a Komisii predkladať národné akčné plány zamerané 
na vykonávanie usmernení Únie o zlepšovaní fungovania vnútorného trhu. Akčné plány 
by mali obsahovať podrobný zoznam opatrení, ktoré sa majú prijať, a plán ich 
vykonávania.

– Národné akčné plány by sa mali vypracúvať v rámci konzultácií s príslušnými 
zúčastnenými stranami zastupujúcimi hospodárske a sociálne záujmy, ako aj záujmy 
spotrebiteľov.

– Komisia by v spolupráci s Poradným výborom pre koordináciu v oblasti vnútorného trhu 
mala tieto národné akčné plány zhodnotiť a predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
súhrnnú správu.

– Pri hodnotení národných akčných plánov by sa mala zohľadňovať hodnotiaca tabuľka 
vnútorného trhu a správa týkajúca sa správy vnútorného trhu.

– Komisia by mala monitorovať pokrok dosiahnutý pri vykonávaní národných akčných 
plánov. Na tento účel by členské štáty mali Komisii poskytnúť všetky príslušné údaje, 
ktoré sa považujú za potrebné na zhodnotenie dosiahnutého pokroku.

Odporúčanie 6: Zabezpečiť vypracovanie jasných odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
týkajúcich sa jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– Na základe hodnotení národných akčných plánov a pri využití ostatných relevantných 
nástrojov jednotného trhu môže Rada na návrh Komisie a po konzultácii s Európskym 
parlamentom vypracovať odporúčania pre členské štáty týkajúce sa jednotného trhu, 
ktorých cieľom je zlepšiť vykonávanie a presadzovanie predpisov jednotného trhu a 
skvalitnenie jeho fungovania.

– Rada by pri koncipovaní odporúčaní pre členské štáty mala v plnej miere využívať 
nástroje ustanovené v ZFEÚ.
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– V prípade, že sa vydá odporúčanie týkajúce sa jednotného trhu, príslušný výbor 
Európskeho parlamentu by mal mať možnosť pozvať zástupcov dotknutého členského 
štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov, a zástupcom Komisie by malo byť umožnené, 
aby boli pozvaní na výmenu názorov s parlamentom tohto členského štátu.

Odporúčanie 7: Vymedziť pilier jednotného trhu v rámci európskeho semestra

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– S cieľom zabezpečiť, aby jednotný trh prinášal občanom, spotrebiteľom a podnikom 
konkrétne výsledky, by sa ročný cyklus európskeho semestra mal použiť ako platforma 
pre politické vedenie, informovanie a monitorovanie týkajúce sa pokroku dosiahnutého 
členskými štátmi a Úniou pri plnení cieľov jednotného trhu a vymedzovaní nápravných 
opatrení.

– V rámci európskeho semestra by sa mal vymedziť pilier jednotného trhu.

– Pilier jednotného trhu v rámci európskeho semestra by mal zahŕňať:

a) hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu vrátane podrobných správ za jednotlivé 
krajiny, pokiaľ ide o vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa 
jednotného trhu;

b) návrhy Komisie týkajúce sa politických priorít pre nadchádzajúci rok na úrovni 
Únie aj členských štátov, predložené v rámci ročného prieskumu rastu a výročnej 
správy o integrácii jednotného trhu. Táto výročná správa by mala obsahovať aj 
posúdenie praktického fungovania jednotného trhu. Uvedené návrhy politických 
priorít by mali vychádzať zo zistení hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu;

c) vypracovanie politických priorít opatrení a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť na 
prekonanie zostávajúcich prekážok na úrovni Únie a členských štátov, a to formou 
usmernení pre vnútorný trh;

d) predloženie národných akčných plánov členskými štátmi zameraných na 
vykonávanie usmernení pre vnútorný trh;

e) hodnotenie národných akčných plánov vypracované Komisiou v úzkej spolupráci s 
Poradným výborom pre koordináciu v oblasti vnútorného trhu a pri zohľadnení 
hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu a výročnej správy týkajúcej sa správy 
vnútorného trhu;

f) vypracovanie jasných odporúčaní pre členské štáty týkajúcich sa jednotného trhu 
Radou na základe návrhu Komisie.

Odporúčanie 8: Posilniť demokratickú zodpovednosť a úlohu Európskeho parlamentu a 
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národných parlamentov

Európsky parlament sa domnieva, že návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na 
reguláciu týchto oblastí:

– Rada by mala konzultovať s Európskym parlamentom o navrhovaných usmerneniach 
Únie, a to aj o zdôvodnení stanovenia prioritných cieľov a plánovaných politických 
opatrení.

– Pred jarným zasadnutím Európskej rady by Európsky parlament mal uskutočniť rozpravu 
o ročnom prieskume rastu a vykonať hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhoch k výročnej správe o integrácii jednotného trhu predkladanej Európskej rade.

– Predseda Európskeho parlamentu by mal na jarnom zasadnutí Európskej rady predstaviť 
názory Európskeho parlamentu na integráciu jednotného trhu.

– Zástupcovia Rady a Komisie by sa mali zúčastňovať na medziparlamentných schôdzach 
Európskeho parlamentu a národných parlamentov, na ktorých sa vedie rozprava 
o integrácii jednotného trhu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Súčasná celosvetová hospodárska recesia, ktorá začala ako finančná kríza v rokoch 
2007/2008, má obrovské hospodárske a sociálne dôsledky na občanov a podniky EÚ, 
o ktorých možno – a našťastie – doteraz nevedia mnohí z nás, ak nie väčšina. Kríza okrem 
iného odhalila výrazne zlé riadenie štátneho dlhu v Únii, najmä v eurozóne, ktorého náklady 
musia teraz znášať občania a podniky. Zatiaľ čo vzájomné obviňovanie medzi odvetviami, 
členskými štátmi a jednotlivými aktérmi aj naďalej patrí ku každodenným diskusiám, potreba 
silnej hospodárskej koordinácie a správy ekonomických záležitostí na úrovni EÚ bola 
identifikovaná a zavedená v rámci tzv. európskeho semestra v roku 2011. 

V rámci tohto úsilia o obnovu zohráva jednotný trh rozhodujúcu úlohu pre občanov a 
podniky: Keďže bol uznaný ako hlavná hybná sila na podporu rastu a zamestnanosti, 
predstavuje základ pre obnovu konkurencieschopnosti a stimulovanie udržateľného rastu v 
súlade so stratégiou Európa 2020.

Vzhľadom na acquis ustanovení týkajúcich sa jednotného trhu, ktoré už je rozsiahle, sa riadne 
vykonávanie a presadzovanie týchto predpisov stáva ešte dôležitejším v záujme účinného
príspevku k hospodárskemu oživeniu. Štatistiky o deficite členských štátov v transpozícii 
predpisov v oblasti jednotného trhu a rastúci počet konaní vo veci porušenia právnych 
predpisov však vyvolávajú vážne obavy a jasne ukazujú, že stále ešte v plnej miere 
nevyužívame potenciálne výhody dokončeného jednotného trhu.

Oznámenie Komisie o lepšej správe pre jednotný trh

V tejto súvislosti Komisia predložila oznámenie o lepšej správe pre jednotný trh 
(COM(2012)0259 v konečnom znení), v ktorom navrhuje dvojitý prístup v záujme 
zlepšovania vykonávania a presadzovania predpisov jednotného trhu. Na jednej strane sa 
plánuje rýchly pokrok v kľúčových oblastiach. Na druhej strane Komisia navrhuje zlepšiť 
„cyklus správy“ tým, že sa zohľadní navrhovanie, vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie 
predpisov jednotného trhu.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta toto oznámenie Komisie, ako aj jej návrhy a hodnotenia. Bez ohľadu na to 
spravodajca zastáva názor, že tieto opatrenia nie sú dostatočné ani dosť radikálne na to, aby 
zabezpečili účinný pokrok pri dobudovaní jednotného trhu. Vyvodzuje preto záver, že je 
potrebné, aby Komisia na základe poznámok a požiadaviek na opatrenia uvedených nižšie 
predložila návrh aktu, ktorý by umožnil riešiť súčasné nedostatky v správe jednotného trhu.

1. Právne predpisy: lepšie hodnotenie vplyvov

Vzhľadom na fragmentovaný prístup tak vo fáze prípravy možných nových legislatívnych 
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aktov, ako aj neskoršieho vykonávania, ktorý bol uplatňovaný v minulosti, je potrené 
koordinovať a vyhodnotiť vplyv a potrebu nástrojov jednotného trhu.

Na základe toho navrhujeme:
 posilniť koordináciu v rámci Komisie, lepšie zhodnotiť potrebu nových nástrojov, a 

teda zlepšiť koherentnosť ešte pred navrhnutím legislatívneho aktu;
 vyberať si nariadenia namiesto smerníc tam, kde je to vhodné;
 zaviesť test jednotného trhu s cieľom posúdiť vplyv nových právnych predpisov na 

úrovni členských štátov, pokiaľ ide o jednotný trh;
 zvážiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 98/34/ES (smernica o oznamovaní) na 

iné odvetvia.

2. Transpozícia a vykonávanie: na ceste k transparentnosti a koherentnosti

Zatiaľ čo transpozíciu práva EÚ do vnútroštátneho práva možno vnímať iba ako legislatívnu 
techniku členských štátov, aj v tejto fáze existuje značný potenciál na zlepšenie správy 
jednotného trhu.

Súčasná a spoločná transpozícia všetkých opatrení týkajúcich sa legislatívneho aktu Únie robí 
túto transpozíciu transparentnejšou a koherentnejšou vďaka zohľadneniu dohody dosiahnutej 
na úrovni Únie. Okrem toho treba poznamenať, že hoci už existuje nástroj na porovnanie 
ustanovení smerníc prijatých na úrovni Únie so zodpovedajúcimi ustanoveniami na úrovni 
členských štátov, t. j. tzv. tabuľky zhody, jeho pridaná hodnota v oblasti transparentnosti sa 
doteraz sotva využila. V duchu lepšej tvorby práva ustanovenej v medziinštitucionálnej 
dohode medzi Parlamentom, Radou a Komisiou (2003/C 321/01) je preto účelné častejšie 
využívať takéto tabuľky zhody, a tak rýchlejšie odhaľovať nezrovnalosti medzi právom Únie 
a vnútroštátnym právom. 

3. Monitorovanie a presadzovanie: umožňovanie kľúčových aktérov a využívanie 
existujúcich nástrojov

Monitorovanie vykonávania ustanovení práva Únie, a teda aj ustanovení jednotného trhu, je 
ustanovené v zmluvách a je ním poverená Komisia. Zvyčajne sa to prejavuje v konaniach vo 
veci porušenia právnych predpisov. Monitorovanie by sa však malo chápať ako oveľa 
komplexnejší a viacúrovňový sled opatrení, v ktorom predstavuje konanie vo veci porušenia 
iba poslednú fázu. Vzhľadom na charakter zdĺhavých konaní vo veci porušenia a citlivosť 
súdnych prípadov by sa mali využiť ďalšie faktory, ktoré uľahčujú uplatňovanie a v 
konečnom dôsledku aj presadzovanie.

Vedie to k nasledujúcim úvahám:
 Podobne, ako je to v prípade iných oblastí, by pre správu vnútorného trhu bolo 

prospešné uskutočňovať intenzívnejšiu a lepšiu výmenu skúseností a najlepších 
postupov medzi štátnymi zamestnancami na úrovni Únie a členských štátov.

 Okrem čisto štatistických hodnotení je potrebné vykonávať kvalitatívne hodnotenie 
vykonávania umožňujúce posúdiť, ktoré opatrenia majú mimoriadny dosah a 
hospodársky význam pre jednotný trh.
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 Je vhodné rozlišovať medzi netransponovaním a nesúladom s právom Únie, pričom 
takýto nesúlad môže v prípade rôzneho chápania príslušného legislatívneho aktu s 
konečnou platnosťou objasniť iba Súdny dvor Európskej únie.

 Kým konania vo veci porušenia sú zdĺhavé a mali by sa ďalej zdokonaľovať, nástroje 
ako „EU sweeps“1 a „EU Pilot“2 umožňujú rýchlejšie zistiť nedostatočný súlad a 
získať odpovede na otázku možných prípadov netransponovania alebo nesúladu.

4. Kľúčové oblasti: stanovenie priorít

Vzhľadom na veľký počet ustanovení týkajúcich sa jednotného trhu je zrejmé, že nie všetky 
tieto ustanovenia majú rovnakú dôležitosť a rovnaký dosah na občanov a podniky. Zatiaľ čo v 
ideálnom prípade by sa všetky tieto ustanovenia vykonávali a monitorovali v rovnakej miere, 
s cieľom dosiahnuť skutočné zlepšenie jednotného trhu treba vybrať kľúčové oblasti opatrení. 
Na tento účel navrhujeme zameriavať sa najmä na hospodársky význam a rastový potenciál 
špecifických oblastí a nástrojov. Zatiaľ čo počet kľúčových oblastí a nástrojov navrhovaných 
Komisiou by sa mal ďalej znižovať, každoročné hodnotenie týchto priorít by umožnilo 
zohľadniť aktuálny význam týchto oblastí, ako aj najnovší vývoj a jeho vplyv na jednotný trh.

Záver

Na základe týchto úvah spravodajca zastáva názor, že s cieľom dosiahnuť skutočné zlepšenia 
je potrebná jednoznačnejšia a prísnejšia správa jednotného trhu. Na tento účel je vhodné 
vytvoriť transparentný a predvídateľný rámec, v ktorom by sa primerane a pravidelne 
zohľadňovali negatívne aj pozitívne výsledky členských štátov pri vykonávaní a uplatňovaní. 
V kontexte európskeho semestra, v ktorom sa už zohľadňujú nielen hospodárske a rozpočtové 
aspekty, ale aj aspekty zamestnanosti, by sa malo zvážiť vytvorenie takéhoto cyklu správy 
jednotného trhu. Vzhľadom na hospodársky význam jednotného trhu by pravidelné posúdenie 
jeho stavu predstavovalo pridanú hodnotu k týmto hodnoteniam a zabezpečilo by ucelený 
obraz.

Spravodajca sa okrem toho domnieva, že takýto cyklus správy jednotného trhu by mal 
nasledovať príklad cyklu európskeho semestra alebo by sa mal začleniť do každého semestra. 
Umožnilo by to zaviesť pravidelné hodnotenia týkajúce sa dobudovania jednotného trhu a 
pravidelne riešiť špecifické nedostatky v dotknutom členskom štáte, a to v prípade potreby 
prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Na tento účel spravodajca požaduje predloženie návrhu aktu na základe článku 26 ods. 3 
ZFEÚ. V tomto ustanovení zmluvy sa uvádza vytvorenie usmernení a podmienok potrebných 
na zabezpečenie vyváženého pokroku vo všetkých odvetviach, na ktoré sa vzťahujú predpisy 
v oblasti jednotného trhu. Cieľom požadovaného návrhu by malo byť vytvorenie potrebného 
rámca umožňujúceho stanoviť prioritné oblasti a zásady lepšej tvorby práva v členských 
                                               
.
22 Program EU Pilot vyplýva z oznámenia Komisie s názvom Európa výsledkov – uplatňovanie práva 
Spoločenstva (COM(2007)0502 v konečnom znení) a funguje od roku 2008. Umožňuje občanom a podnikom 
podávať sťažnosti na nesprávne uplatňovanie práva Únie, ktoré potom preskúma Komisia a postúpi ich danému 
členskému štátu. Program EU Pilot ako „predbežné konanie vo veci porušenia“ umožňuje spoločne riešiť 
problémy alebo nedorozumenia vo vykonávaní a uplatňovaní.
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štátoch, ustanovenie podporných opatrení v členských štátoch a požiadavka na predkladanie 
národných akčných plánov. V konečnom dôsledku by sa to malo prejaviť v odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny.

V tomto kontexte by európsky semester mal slúžiť ako platforma a cyklus pre zabezpečenie 
vyššie uvedeného politického vedenia. Na tento účel sa navrhuje vytvoriť popri 
hospodárskych a rozpočtových aspektoch aj pilier jednotného trhu.

Spravodajca okrem toho navrhuje posilniť demokratickú zodpovednosť a úlohu Európskeho 
parlamentu a národných parlamentov.

V prípade uplatnenia všetkých týchto navrhovaných opatrení, silného vedenia všetkých 
európskych inštitúcií a jasnej politickej zodpovednosti členských štátov vyjadruje spravodajca 
presvedčenie, že silnejšia správa jednotného trhu prispeje k odstráneniu zostávajúcich 
obmedzení a umožní všetkým zúčastneným stranám plne využívať výhody štyroch slobôd.


