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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy úroveň investícií v EÚ od roku 2007, 
keď dosahovala najvyššie hodnoty, poklesla približne o 15 %;

B. keďže táto investičná medzera všeobecne brzdí hospodársku obnovu, vytváranie 
pracovných miest, dlhodobý rast a konkurencieschopnosť nášho priemyslu a jednotného 
trhu a ohrozuje dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020;

C. keďže preskúmanie a zlepšenie rámca pre správu hospodárskych záležitostí by malo 
vychádzať z uceleného prístupu prostredníctvom súboru navzájom prepojených a 
koherentných politík, ktoré podporujú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ako aj 
konkurencieschopnosť a vytvárajú lepšiu a udržateľnú zamestnanosť namiesto 
zameriavania sa len na znižovanie deficitu, a keďže na dosiahnutie týchto cieľov je tiež 
kľúčové uvoľniť prínosy dobre fungujúceho, účinného a vyváženého jednotného trhu s 
posilnenou priemyselnou základňou;

D. keďže Komisia by mala monitorovať jednotný trh s ohľadom na kvalitu vykonávania 
opatrení súvisiacich s rámcom správy hospodárskych záležitostí; keďže Komisia by mala 
do výročnej kontroly správy vecí verejných a mechanizmu na predkladanie porovnávacích 
prehľadov zahrnúť prekážky vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného 
trhu; keďže monitorovaním by sa mal posúdiť rozsah, v akom spotrebitelia, občania 
a podniky využívajú výhody jednotného trhu, pričom by sa mali zohľadniť problémy, s 
ktorými sa stretávajú spotrebitelia a podniky pôsobiace na jednotnom trhu, najmä v 
oblastiach, v ktorých členské štáty nevykonávajú alebo nepresadili právne predpisy 
týkajúce sa jednotného trhu;

E. keďže dokončenie jednotného trhu v oblasti verejného obstarávania a ochrany spotrebiteľa 
by prispelo k zvýšeniu HDP o 300 miliárd EUR ročne;

F. keďže sa zavádza európsky investičný plán s cieľom získať sumu 315 miliárd EUR v 
podobe nových investícií počas nasledujúcich troch rokov;

G. keďže Európska únia čelí zásadnej kríze konkurencieschopnosti v čoraz náročnejších 
podmienkach globálneho hospodárstva a jednotného trhu, v ktorých len 
konkurencieschopné hospodárstva dokážu vytvárať pracovné miesta a zvyšovať životnú 
úroveň svojich občanov;

1. víta, že v oznámení Komisie s názvom Investičný plán pre Európu (COM(2014)0903), v 
oznámení Komisie s názvom Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich 
pravidiel Paktu stability a rastu (COM(2015)0012) a v návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície (COM(2015)0010) sa 
ako priorita zdôrazňuje nutnosť priamo prepojiť preskúmanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí s potrebami reálnej ekonomiky a dokončiť jednotný trh a 
vytvoriť jednotný digitálny trh;
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2. považuje rámec správy hospodárskych záležitostí za kľúčovú politickú iniciatívu, ktorá 
podopiera základy cieľov a hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktoré sú zamerané na 
plné využitie nevyužitého rastového potenciálu jednotného trhu; domnieva sa, že ak sa 
rozvinie rastový potenciál jednotného trhu, členské štáty budú jednoduchšie plniť ciele 
zakotvené v rámci správy hospodárskych záležitostí; okrem toho sa domnieva, že 
hlavnými aktérmi jednotného trhu sú spotrebitelia a podniky;

3. zdôrazňuje, že jednotný trh je kľúčovou hnacou silou rastu a zamestnanosti a že 
rozhodujúcou oblasťou rastu je jednotný digitálny trh, ktorý je skutočným trhom pre 
cezhraničný online predaj tovarov a služieb a pre verejné obstarávanie;

4. zdôrazňuje, že hospodárska kríza jasne poukázala na dôležitosť posilnenia a usmerňovania 
hospodárstva Európskej únie a členských štátov smerom k výskumu a inováciám, 
technológiám a poznatkom prostredníctvom uľahčenia prístupu na trh a mobility pre 
spotrebiteľov aj podniky, posilňovania jednotného digitálneho trhu, boja proti 
fragmentácii jednotného trhu v celej Únii prostredníctvom riadneho vykonávania a 
presadzovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu členskými štátmi a 
oživenia investícií do reálnej ekonomiky, najmä do odvetví, ktoré prispievajú k 
udržateľnému rozvoju, efektívnemu využívaniu zdrojov a energetickému prechodu, a to 
pri súčasnej podpore rastu s vysokou zamestnanosťou a hospodárskej konvergencie medzi 
členskými štátmi a preklenovaní rozdielov medzi členskými štátmi eurozóny a členskými 
štátmi mimo nej;

5. domnieva sa, že preskúmanie európskej správy hospodárskych záležitostí by malo byť
spojené s preskúmaním hlavnej stratégie Európa 2020 a cyklu európskeho semestra s 
cieľom podporiť udržateľný a konkurencieschopný rast; požaduje preto, aby sa v rámci 
preskúmania stratégie Európa 2020 prijal nový prístup k jednotnému trhu a jednotnému 
digitálnemu trhu, v rámci ktorého by sa do nového zjednodušeného súboru usmernení, 
hlavných cieľov alebo hlavných iniciatív náležite začlenili prioritné sektory/ciele 
jednotného trhu;

6. víta preskúmanie účinnosti tohto rámca s cieľom zhodnotiť účinné a jednotné 
uplatňovanie pravidiel správy zo strany Komisie, Rady a členských štátov; domnieva sa, 
že toto preskúmanie by malo inšpirovať prehodnotenie rámca správy jednotného trhu a 
preskúmať možné synergické efekty medzi oboma procesmi len tam, kde je to náležité;

7. opakuje svoju výzvu, aby postupy zabezpečovali primerané zapojenie Európskeho 
parlamentu do cyklu správy hospodárskych záležitostí, čím sa pripraví pôda pre to, aby 
Európsky parlament a Rada prijali opatrenia potrebné na posilnenie správy jednotného 
trhu, a to najmä opatrenia, ktoré sa týkajú oblastí, v ktorých bol regulačný rámec Únie 
zriadený v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoveným v článku 294 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

8. opakuje svoju výzvu Komisii a Rade, aby s Parlamentom uzatvorili medziinštitucionálnu 
dohodu s cieľom plne zaručiť úlohu Parlamentu v celom procese európskeho semestra;

9. domnieva sa, že rámec správy hospodárskych záležitostí musí byť inkluzívny, 
transparentnejší a menej zložitý a zároveň zohľadňovať národné špecifiká a že politické 
priority sa musia taktiež prediskutovať komplexnejším spôsobom s príslušnými 
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zainteresovanými stranami, pričom musia zostať nezávislé od osobitných záujmov; 

10. domnieva sa, že národné parlamenty by mali byť viac zapojené do procesu efektívneho 
vykonávania opatrení stanovených v rámci správy hospodárskych záležitostí a v kontexte 
správy jednotného trhu;

11. zdôrazňuje význam nového rastu a vytvárania pracovných miest pre akceptáciu rámca 
správy hospodárskych záležitostí verejnosťou, a preto žiada Komisiu, aby zlepšila 
podnikateľské prostredie v Európe s osobitným dôrazom na MSP, odstraňovanie 
byrokracie a prístup k financovaniu; v tejto súvislosti pripomína potrebu poskytovať 
podporu MSP s cieľom umožniť im prístup aj na trhy mimo EÚ, ako sú USA, Kanada, 
Čína a India;

12. trvá na tom, že hodnotenie stavu jednotného trhu by sa malo stať súčasťou rámca správy 
hospodárskych záležitostí a malo by položiť základ pre ročný cyklus správy jednotného 
trhu posilnením piliera zameraného na jednotný trh v rámci európskeho semestra; 
konštatuje, že takýto integrovaný rámec politiky by mohol užitočne prispievať k 
odhaľovaniu prekážok fungovania jednotného trhu a zároveň posilňovať vykonávanie 
pravidiel správy hospodárskych záležitostí EÚ; zdôrazňuje, že plné vykonávanie 
revidovaných smerníc o verejnom obstarávaní, najmä ich pravidiel týkajúcich sa kritérií 
vyhodnotenia ponúk, môže verejným orgánom pomáhať pri lepšom vynakladaní 
verejných zdrojov a zabraňovaní zbytočným environmentálnym a sociálnym nákladom z 
dlhodobého hľadiska, čo by malo pozitívny vplyv na stabilitu verejných financií;

13. je pevne presvedčený, že úsilie sa musí sústrediť na kľúčové priority pilierov v rámci 
európskeho semestra; zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa na oblasti, ktoré prinášajú 
významnú európsku pridanú hodnotu v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality; 
vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na identifikácii spôsobov, ako 
zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie týchto zásad;

14. vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu výročnú správu o integrácii jednotného trhu s 
osobitným dôrazom na kľúčové oblasti s najväčším potenciálom rastu a tvorbou 
kvalitnejších a udržateľných pracovných miest, v ktorej posúdi účinnosť vykonávania 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ako aj vykonávania a presadzovania právnych 
predpisov o jednotnom trhu členskými štátmi, a poukazuje na to, že posúdenie by sa 
mohlo poskytovať ako príspevok k ročnému prieskumu rastu;

15. pripomína, že dobrá správa hospodárskych záležitostí a jej dosah môžu byť účinné len 
vtedy, ak sú zapojené relevantné zainteresované strany; zdôrazňuje, že pri vykonávaní a 
rozvoji politík musia EÚ, členské štáty, regióny, obce a zainteresované strany zaujať 
ucelený prístup; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili demokratickú zásadu 
občianskeho dialógu prostredníctvom štruktúrovaného zapojenia príslušných 
zainteresovaných strán do správy hospodárskych záležitostí, a predovšetkým do procesu 
európskeho semestra;

16. poukazuje na príležitosť nasmerovať ďalšie verejné a súkromné peniaze do 
životaschopných projektov so skutočnou pridanou hodnotou pre európske sociálne trhové 
hospodárstvo a zdôrazňuje, že kľúčové sektory jednotného trhu – doprava, energetika, 
služby a produkty, výskum a inovácie – a jednotný digitálny trh sú primeraným 
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(najvhodnejším) meradlom oprávnenosti investícií v rámci databázy investičných 
projektov;

17. víta nový manévrovací priestor, ktorý ponúka investičná doložka, ako ju vymedzuje 
Komisia vo svojom oznámení o flexibilite; domnieva sa, že táto nová možnosť by sa mala 
maximálne využiť s cieľom podporiť členské štáty, aby viac investovali do projektov s 
jasnou európskou pridanou hodnotou, napríklad do takých, ktoré sú užšie prepojené s 
ďalším rozvojom jednotného trhu a jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, že cielené 
investície a reformy v kľúčových rastových sektoroch jednotného trhu a v záujme 
modernizácie verejnej správy – najmä v súvislosti s elektronickou verejnou správou a 
elektronickým obstarávaním – by sa mali považovať za štrukturálne reformy;

18. vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným vykonávaním odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny v niektorých členských štátoch, keď sa v roku 2013 úplne vyriešilo len 12 % 
týchto odporúčaní; zdôrazňuje, že v záujme podpory rastu a zamestnanosti je potrebné 
lepšie vykonávať odporúčania pre jednotlivé krajiny; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
zodpovednosť za odporúčania pre jednotlivé krajiny v členských štátoch prostredníctvom 
väčšej účasti národných parlamentov.
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