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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o riešení necolných a nedaňových prekážok na jednotnom trhu
(2021/2043(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Identifikácia a riešenie 
prekážok na jednotnom trhu (COM(2020)0093),

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Dlhodobý akčný plán, 
ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie 
pravidiel jednotného trhu (COM(2020)0094),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. novembra 2020 s názvom Nový program pre 
spotrebiteľov – Posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy 
(COM(2020)0696),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Aktualizácia novej priemyselnej stratégie 
na rok 2020: Budovanie silnejšieho jednotného trhu pre obnovu Európy 
(COM(2021)0350).

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. marca 2021 s názvom Spoločnou cestou k 
bezpečnému a udržateľnému znovuotvoreniu (COM(2021)0129),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. januára 2021 o posilnení jednotného trhu: 
budúcnosť voľného pohybu služieb1 a na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci,

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej 
digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným 
službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 
(nariadenie o jednotnej digitálnej bráne)2,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov – Správa o prekážkach na 
jednotnom trhu a akčný plán na presadzovanie jednotného trhu (COR 2020/02355),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – a) 
oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii 
s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu 
(COM(2020) 94 final) a b) oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Identifikácia a 

1 Ú. v. EÚ C 456, 10.11.2021, s. 14.
2 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 1.
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riešenie prekážok na jednotnom trhu (COM(2020) 93 final) EHSV 2020/01412),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 10. marca 2020 s názvom 
Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers (Putovanie 
podniku po jednotnom trhu: reálne prekážky a bariéry) (SWD(2020)0054),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 8. septembra 2020 s názvom 
Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (Nariadenie o skupinových 
výnimkách pre vertikálne dohody) (SWD(2020)0172),

– so zreteľom na štúdiu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, 
priemysel, podnikanie a MSP z júla 2020 s názvom Territorial supply constraints in the 
EU retail sector (Územné prekážky zásobovania v maloobchode EÚ),

– so zreteľom na štúdiu Únie Beneluxu z februára 2018 s názvom Territorial Supply 
Constraints in the Retail Trade in Belgium, The Netherlands and Luxembourg (Územné 
prekážky zásobovania v maloobchode v Belgicku, Holandsku a Luxembursku),

– so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie Európskeho parlamentu pre politiky v 
oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života z novembra 2020 s názvom Legal 
Obstacles in Member States to Single Market rules (Právne prekážky pre pravidlá 
jednotného trhu v členských štátoch),

– so zreteľom na štúdiu oddelenia Európskeho parlamentu pre podporu správy 
hospodárskych záležitostí z októbra 2020 s názvom Background Reader On The 
European Semester Autumn 2020 Edition – The European Semester from a 
Parliamentary perspective (Súvislosti o európskom semestri, vydanie jeseň 2020 – 
Európsky semester z pohľadu Parlamentu),

– so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie Európskeho parlamentu pre politiky v oblasti 
hospodárstva, vedy a kvality života z februára 2021 s názvom The impact of COVID-19 
on the Internal Market (Vplyv nákazy COVID-19 na vnútorný trh),

– so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie Európskeho parlamentu pre politiky v oblasti 
hospodárstva, vedy a kvality života z februára 2019 s názvom Contribution to Growth: 
The Single Market for Services – Delivering economic benefits for citizens and 
businesses (Príspevok k rastu – Prinášať ekonomické výhody občanom a podnikom),

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2016 zo 14. marca 
2016 s názvom Has the Commission ensured effective implementation of the Services 
Directive? (Zabezpečila Komisia účinné vykonávanie smernice o službách?),

– so zreteľom na štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu z apríla 2019 s 
názvom Mapping the Cost of Non-Europe (Prehľad nákladov spôsobených nečinnosťou 
na európskej úrovni),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2018 o balíku pre jednotný trh3,

3 Ú. v. EÚ C 388, 13.11.2020, s. 39.
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so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0336/2021),

A. keďže jednotný trh predstavuje 56 miliónov pracovných miest v EÚ a vytvára 25 % jej 
HDP; keďže agropotravinárstvo je najväčším výrobným odvetvím EÚ z hľadiska 
pracovných príležitostí a pridanej hodnoty;

B. keďže udržateľný rozvoj a vysoká úroveň sociálnych a environmentálnych noriem sú 
nutné podmienky produktivity zlučiteľnej s cieľmi udržateľného rozvoja v Agende 2030 
OSN a s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050;

C. keďže ochrana a presadzovanie sociálnych, pracovných a odborových práv vrátane 
práva na kolektívne vyjednávanie, spravodlivú mzdu a prospešné pracovné podmienky 
je nevyhnutnou súčasťou vytvárania jednotného trhu, ktorý dobre funguje, je 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný a ktorý dodáva kvalitný tovar a poskytuje kvalitné 
služby; keďže ekonomická sloboda dodávať tovar a poskytovať služby nesmie prevážiť 
nad základnými právami, vrátane sociálnych, pracovných a odborových práv, ani ich 
nesmú ohrozovať;

D. keďže komplexné posúdenie necolných prekážok jednotného trhu, najmä v 
agropotravinárstve by mohlo poslúžiť ako podnet na riešenie týchto prekážok;

E. keďže každé posúdenie prekážok jednotného trhu by okrem iného malo vychádzať zo 
skúseností a vnímania podnikov, pracovníkov a spotrebiteľov, ktorí sa do istej miery do 
jednotného trhu zapájajú každý deň, ako aj z účelu pravidiel jednotného trhu; keďže 
súčasné prekážky jednotného trhu majú neúmerný vplyv na MSP a mikropodniky alebo 
ich dokonca penalizujú a sťažujú ich cezhraničnú aktivitu; keďže za fungovanie 
jednotného trhu, účinné vykonávanie súčasných právnych predpisov EÚ a zrušenie 
prekážok je zodpovedná tak Komisia, ako aj členské štáty;

G. keďže mnohé prekážky, ktoré majú vplyv na jednotný trh, pochádzajú z nesprávneho 
alebo neúplného uplatňovania právnych predpisov EÚ, absencie riadnej transpozície 
právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych rámcov, absencie vhodných 
opatrení v práve EÚ zameraných na súčasné prekážky, sťaženého prístupu k potrebným 
informáciám alebo z jednostranných opatrení politík členských štátov; keďže neúčelné 
regulačné zásahy na úrovni EÚ môžu mať nepriaznivý vplyv aj na jednotný trh a 
vytvárať prekážky, ako sú vysoké náklady na dodržiavanie predpisov, alebo právnu 
neistotu jednotlivých spotrebiteľov;H. keďže fragmentácia, reštriktívne vnútroštátne 
právne predpisy, neprimerané alebo nesprávne vykonávanie, byrokracia a tzv. gold-
plating, ako aj nedostatočné presadzovanie alebo nedostatočné právne opatrenia EÚ na 
odstránenie prekážok môžu mať negatívne dôsledky tak na úrovni EÚ, ako aj členských 
štátov, čo občanom uberá pracovné príležitosti, spotrebiteľom možnosti výberu a 
podnikateľom príležitosti;

I. keďže necolné prekážky sú neprimerané alebo diskriminačné regulačné opatrenia, 
ktorých výsledkom je záťaž a náklady pre podniky, ktoré chcú vstúpiť na trh, a ktoré 
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nevznikajú podnikom už pôsobiacim na trhu, alebo náklady pre zahraničné podniky, 
ktoré domáce podniky nemusia znášať, bez toho, aby tým bolo dotknuté právo 
členských štátov na reguláciu a sledovanie legitímnych cieľov verejných politík, ako je 
ochrana životného prostredia, práv spotrebiteľa alebo práva na prácu; keďže Parlament 
sa necolným prekážkam venoval vo svojom uznesení z 26. mája 20164;

J. keďže tzv. gold-plating znamená „postupy, ktoré vedú k tomu, že členské štáty 
zavádzajú dodatočné neopodstatnené administratívne požiadavky, ktoré nesúvisia s 
cieľmi právnych predpisov a ktoré môžu narušovať bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu“; keďže by sa však malo rozlišovať medzi gold-platingom a určovaním 
prísnejších noriem, ktoré presahujú rámec celoeurópskych minimálnych noriem pre 
ochranu životného prostredia a spotrebiteľa, zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť 
potravín;K. keďže súčasná Komisia – odhliadnuc od digitálnych iniciatív – zatiaľ 
nepredložila komplexný legislatívny balík, ktorý by riešil nedostatky pri uplatňovaní 
základných slobôd na jednotnom trhu nad rámec presadzovania; keďže Komisia popri 
niekoľkých digitálnych a ekologických iniciatívach, ktoré vydláždili cestu pre paralelnú 
transformáciu, uprednostňuje potrebu lepšieho presadzovania súčasných právnych 
predpisov pre jednotný trh;

L. keďže vypracovanie a vykonávanie právnych predpisov pre vnútorný trh musí vždy 
zaistiť riadnu účasť sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti;

M. keďže Parlament a Rada odmietli niektoré návrhy z balíka o službách z roku 2016;N.
keďže zjavná väčšina podnikov považuje jednotný trh za nedostatočne integrovaný; 

keďže fragmentácia pravidiel cezhraničného obchodu má výrazný vplyv na podniky a 
spotrebiteľov na celom vnútornom trhu;

O. keďže napriek predchádzajúcim snaženiam v podobe viacerých programov a aplikácií 
obchodníci sa ešte stále často ťažko dostávajú k informáciám o pravidlách a postupoch 
pre poskytovanie služieb a predaj tovarov v zahraničí;

P. keďže 71 % MSP, ktoré sa pokúsili využiť súčasný systém vzájomného uznávania pre 
neharmonizované výrobky, dostalo rozhodnutie o zamietnutí prístupu na trh, a keďže 
nedávnou revíziou nariadenia o tomto systéme sa má uľahčiť jeho uplatňovanie pre 
podniky vďaka lepšiemu rámcu pre rozhodovanie na úrovni členských štátov;

Q. keďže smernica o uznávaní odborných kvalifikácií5 je kľúčovým nástrojom na 
zabezpečenie riadneho fungovania jednotného trhu, ale absencia nástrojov 
automatického uznávania kvalifikácií a zručností medzi jednotlivými členskými štátmi 
bráni mobilite odborníkov, čím vznikajú neopodstatnené prekážky;

R. keďže jednotný trh EÚ je projekt, ktorý nikdy nekončí, a rýchle tempo vývoja 
spoločnosti a technológie môže vytvárať nové prekážky pre jednotný trh mariace jeho 
úplné vykonávanie;

S. keďže digitalizácia a využívanie umelej inteligencie a nových technológií sú javy, ktoré 

4 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 105.
5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. 
Ú. v. ES L 255, 30.9.2005, s. 22.
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majú potenciál pridať jednotnému trhu významnú hodnotu, keďže pomáhajú zmenšovať 
existujúce prekážky a záťaže a umožňujú nové obchodné príležitosti a úplné fungovanie 
jednotného digitálneho trhu v prospech spotrebiteľov a podnikov; keďže používanie 
nových technológií a umelej inteligencie môže pomôcť prekonať niektoré prekážky na 
digitálnom jednotnom trhu;

T. keďže absencia harmonizácie a nedostatočné minimálne štandardy prinášajú dodatočné 
náklady a redukujú bezpečnosť výrobkov na jednotnom trhu, pričom znižujú 
konkurencieschopnosť Európy na medzinárodných trhoch;

U. keďže rámec jednotného trhu si vyžaduje správne vyváženie hospodárskych slobôd, 
sociálnych práv, záujmov spotrebiteľov, pracovníkov a podnikov i verejnosti;

V. keďže Výboru Európskeho parlamentu pre petície (PETI) bolo nedávno predložených 
niekoľko petícií, ktoré nesúvisia s colnými prekážkami, napríklad petície č. 0179/2021 a 
0940/2020;W. keďže kríza COVID-19 je šokom tak pre výrobu, ako aj spotrebu a 
zmenila podobu aktivít na vnútroštátnom i cezhraničnom trhu, čo malo dosah na 
spotrebiteľov, podniky, pracujúcich a poskytovanie služieb; keďže niektoré z týchto 
účinkov môžu byť dočasné, ale iné prinesú trvalé dôsledky pre podobu a potreby 
jednotného trhu; keďže reakcia na pandémiu urýchlila prechod na digitálne služby; 
keďže kríza poukázala na dôležitosť európskej integrácie, silných inštitúcií a regulácie; 
keďže svojvoľné postupy verejného obstarávania počas pandémie COVID-19 vážne 
ovplyvnili vnútorný trh a vážne ohrozili transparentnosť; keďže v súčasnej ťažkej 
situácii treba eliminovať nielen covidové obmedzenia, ale aj neopodstatnené prekážky, 
ktoré sú na vnútornom trhu už roky, s cieľom zlepšiť a prehĺbiť jednotný trh, ktorý je 
jednou z ciest z krízy;

Stav jednotného trhu a jeho politické ciele

1. víta balík opatrení v oblasti správy jednotného trhu z marca 2020, ktorého cieľom je 
zlepšiť vykonávanie a presadzovanie európskych právnych predpisov, na úvod 
predstavením prehľadu iniciatív v súčasnosti a budúcnosti; domnieva sa tiež, že 
pretrvávajú nedostatky v oblasti legislatívy a presadzovania práva, ktoré bránia 
riadnemu fungovaniu jednotného trhu; domnieva sa najmä, že chýbajú iniciatívy na 
zlepšenie jednotného trhu so službami;

2. podporuje oznámenie Komisie o dlhodobom akčnom pláne na lepšie vykonávanie a 
presadzovanie pravidiel jednotného trhu, a najmä návrhy na posilnenie siete SOLVIT 
ako nástroja na riešenie sporov v rámci jednotného trhu, posilnenie úlohy Komisie pri 
pomoci členským štátom transponovať právo EÚ správne, v plnom rozsahu a načas s 
cieľom zabezpečiť harmonizovaný výklad a zabrániť gold-platingu, vytvoriť nástroj pre 
prekážky jednotného trhu v rámci jednotnej digitálnej brány a umožniť občanom a 
podnikom, aby anonymne informovali o regulačných prekážkach, s ktorými sa 
stretávajú pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu;

3. poukazuje na to, že cenu za nedostatočné vykonávanie platia podniky aj spotrebitelia, a 
Komisii odporúča, aby dala prednosť primeraným opatreniam na presadzovanie práva;

4. zdôrazňuje úsilie o zabezpečenie toho, aby riadne fungovanie jednotného trhu išlo ruka 
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v ruke s úsilím dosiahnuť základné ciele EÚ pre udržateľný rozvoj a sociálne trhové 
hospodárstvo, ako aj vysokú úroveň ochrany a skvalitňovania životného prostredia;5.

zdôrazňuje, že jednotný trh zostáva jedným z najväčších úspechov Európskej únie; 
preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby zdroje zamerala na problémy zasahujúce jednotný 
trh, najmä neopodstatnené necolné prekážky, ktoré jednotnému trhu bránia dosiahnuť 
jeho plný potenciál pre spotrebiteľov a podniky, najmä malé a stredné, vytváraním 
zbytočných a nespravodlivých prekážok slobodného pohybu tovaru a služieb;

6. berie na vedomie, že na účinné odstránenie takýchto prekážok a na ďalšie prehĺbenie 
integrácie jednotného trhu bude pravdepodobne potrebné dôslednejšie monitorovanie aj 
zo strany členských štátov, regulačná zdržanlivosť, zjednodušenie spôsobu uplatňovania 
súčasného regulačného rámca EÚ a zvýšený politický dôraz na jednotný trh;

7. uznáva zásadný význam politiky ochrany spotrebiteľa ako faktora, ktorý posilňuje 
jednotný trh a prispieva k jeho integrácii;

8. vyzýva Komisiu, aby na posilnenie správy jednotného trhu a zlepšenie jeho fungovania, 
najmä pokiaľ ide o necolné prekážky, využila zdroje programu jednotného trhu;

9. vyzýva členské štáty, aby s pomocou Komisie zachovávali integritu jednotného trhu 
lepšou výmenou informácií o vykonávaní práva EÚ a jeho koordináciou, aby sa v čo 
najväčšej miere zdržali zavádzania odlišných vnútroštátnych pravidiel a hľadali riešenia 
na európskej úrovni, na zavedenie vnútroštátnych pravidiel uplatňovali usmernenia pre 
lepšiu právnu reguláciu, obstarali si riadne posúdenia vplyvov a podporovali 
zainteresované strany tak, aby mohli riadne prispievať do procesu rozhodovania, a aby 
všetky pravidlá uplatňovali vyrovnane, primerane a nediskriminačne;

10. zdôrazňuje, že plné dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a Digitálnej agendy 
pre Európu závisí najmä od účinného fungovania jednotného trhu a vhodnej verejnej 
politiky, ktorá je kľúčovým predpokladom efektívnosti trhu a inovácie a jedným z 
niekoľkých nástrojov na modernizáciu hospodárstva európskych krajín; domnieva sa 
preto, že nedostatky jednotného trhu si zaslúžia aspoň takú istú mieru pozornosti ako 
Európsky zelená dohoda a Digitálna agenda pre Európu; zdôrazňuje, že ostatné 
európske politiky by mali zohľadňovať pravidlá jednotného trhu a že musia dodržiavať 
jeho zásady; opätovne potvrdzuje svoj záväzok rozvíjať a zachovávať stabilný a 
udržateľný vnútorný trh naklonený spotrebiteľom, pracujúcim a podnikom;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že viacero prehliadaných necolných prekážok ohrozuje 
ciele priemyselnej stratégie EÚ, najmä pokiaľ ide o relokalizáciu výroby a posilnenie 
odolnosti európskeho hospodárstva; zdôrazňuje, že predpokladom dosiahnutia cieľov 
priemyselnej stratégie EÚ je jednoliaty integrovaný jednotný trh, z ktorého sa odstránia 
necolné prekážky;

12. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili ich primerané pôsobenie a prísny súlad 
s legitímnymi cieľmi verejnej politiky, ako je verejné zdravie, životné prostredie, 
verejné služby a všeobecný záujem; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že niektoré 
členské štáty sa naďalej odvolávajú na verejný záujem na izoláciu svojho domáceho 
trhu; okrem toho zdôrazňuje, že požiadavky ako nepodložené územné obmedzenia, 
zbytočné jazykové predpoklady a testy hospodárskych potrieb vytvárajú neopodstatnené 
prekážky v rámci jednotného trhu, a vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti zlepšila 
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monitorovanie členských štátov vrátane zákonných notifikačných povinností;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa štúdie EP sa počet konaní o porušení 
povinnosti proti členským štátom v oblasti jednotného trhu v rokoch 2017 až 2019 
zvýšil, pričom v roku 2019 dosiahol 800, čo je najvyššia úroveň od roku 2014;

Prekážky voľného pohybu tovaru a služieb

14. poukazuje na to, že Komisia a zainteresované strany identifikovali skupinu hlavných 
neopodstatnených prekážok cezhraničných aktivít, medzi ktoré patria:

a) regulačné rozdiely a nejednotné vykonávanie práva EÚ, ktoré komplikujú 
cezhraničnú výmenu a nútia podniky vyčleňovať zdroje na náročný proces analýzy 
zákonných ustanovení EÚ a odkláňať investície z aktivít, ktoré vytvárajú pracovné 
príležitosti alebo podporujú rast;

b) nedostatočné presadzovanie právnych predpisov EÚ, ako aj dlhé a komplexné 
postupy na riešenie porušení práva EÚ;

c) náročné a občas zložité administratívne požiadavky alebo praktiky, ako sú 
opakované a úporné kontroly a sankcie neprimerané k deliktu, nedostatočné a 
neprístupné informácie a obmedzené prostriedky komunikácie s verejnou správou, 
čo tiež obmedzuje možnosti poskytovania nových alebo konkurenčných služieb na 
nových miestach, čo by spotrebiteľom poskytlo viac možností výberu;

d) územné obmedzenia dodávok, ktoré brzdia rozvoj jednotného trhu a jeho 
potenciálny prínos pre spotrebiteľov;

e) dodatočné technické požiadavky prijímané na vnútroštátnej úrovni vedúce k 
nadmernej a neopodstatnenej administratívnej záťaži, ktorá by mohla narušiť 
bezproblémové fungovanie vnútorného trhu;

f) nedostatok účinných nástrojov a mechanizmov na podporu znalostí o súčasných 
povinnostiach alebo nedostatok harmonizovaných technických noriem, čo zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov pre spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
aktivity;

g) nedostatok transparentnosti a informácií a zložité procesné požiadavky, ktoré 
sťažujú prístup k cezhraničnému obstarávaniu najmä malým a stredným podnikom 
(MSP);

h) nedostatočné pravidlá cezhraničného elektronického obchodu;

i) ťažkosti pri včasnom riešení obchodných a administratívnych sporov;

15. konštatuje, že podniky EÚ pôsobiace na vnútornom trhu už informovali o konkrétnych 
príkladoch uvedených prekážok vrátane požiadaviek, aby zahraniční poskytovatelia 
služieb registrovali spoločnosť v živnostenskom a obchodnom registri hostiteľského 
členského štátu, a to aj vtedy, ak iba dočasne vysielajú pracovníkov na územie 
hostiteľského členského štátu a nemajú tam žiadnu infraštruktúru na výkon činnosti ako 
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obvyklej, trvalej a nepretržitej;

16. zdôrazňuje, že najúčinnejším spôsobom, ako znížiť fragmentáciu jednotného trhu, je 
usilovať pokiaľ možno o ďalšiu harmonizáciu; zdôrazňuje, že táto harmonizácia by však 
nemala viesť k väčšej regulačnej záťaži pre podniky;

17. zdôrazňuje, že dodržiavanie zásad právneho štátu posilňuje integritu jednotného trhu a 
členským štátom pripomína ich zákonné oznamovacie povinnosti;

18. zdôrazňuje, že necolné prekážky majú okrem iného závažný vplyv na odvetvie služieb, 
a tým aj na ďalšie segmenty hospodárstva, ktoré od tohto odvetvia závisia; ďalej 
zdôrazňuje, že Komisia vo svojej správe aj tak identifikovala 24 konkrétnych 
obmedzení v 13 odvetviach, ktoré sú porušením pravidiel stanovených v smernici o 
službách6, z ktorých niektoré sú diskriminačné alebo predstavujú požiadavkami na sídlo 
alebo štátnu príslušnosť; konštatuje, že „cieľom bolo zdokumentovať prítomnosť alebo 
absenciu obmedzení a že posúdenie primeranosti obmedzení bolo mimo rámca tejto 
úlohy a že sa neposudzovalo, či príslušné obmedzenie bolo odôvodnené alebo 
primerané;

19. uznáva, že zo správy vyplýva drobné zníženie úrovne prekážok v takmer všetkých 
hodnotených odvetviach, čo si vyžaduje ďalšie posúdenie zo strany Komisie; 
zdôrazňuje však, že podľa Komisie bolo mapovanie znižovania prekážok v jednotlivých 
odvetviach služieb po implementácii smernice o službách v roku 2006 do roku 2017 
pomalé a že v prípade maloobchodu sa mapované prekážky v rokoch 2011 až 2017 ešte 
zvýšili, čím sa dosiahnutý pokrok eliminoval;

20. vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré z obmedzení identifikovaných podľa 
smernice o službách sú výsledkom právnej neistoty, ktorú smernica vyvolávala od 
svojho nadobudnutia účinnosti vzhľadom na rozsah svojej pôsobnosti najmä pre MSP v 
odvetví cestovného ruchu;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o odstránenie prekážok pre 
maloobchod a v prípade identifikácie nových prekážok urýchlene konali; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala usmernenia o proporcionalite povoľovacích postupov pre 
maloobchod s cieľom zvýšiť právnu istotu a predvídateľnosť pre maloobchod a aby do 
polovice roka 2022 predložila nový akčný plán pre európsky maloobchodný sektor;

22. pripomína, že značný počet problémov pri cezhraničnom poskytovaní služieb vyplýva z 
administratívnych postupov, a nie z nezlučiteľnosti s právom EÚ;

23. vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo vypracúvaní usmernení na riešenie nedostatočne 
fungujúcich právnych predpisov; poukazuje na to, že chýbajúci spoločný výklad 
právnych predpisov EÚ na uľahčenie voľného pohybu pracovníkov môže viesť k 
nedostatočnej právnej zrozumiteľnosti a byrokratickej záťaži podnikov a pracovníkov 
poskytujúcich služby v rôznych členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby na zaručenie 
harmonizovanejšieho prístupu podporovala členské štáty v procese transpozície;

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu 
Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
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24. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným využívaním notifikačnej povinnosti podľa 
smernice o službách a notifikačného systému TRIS7; zdôrazňuje, že to oslabuje 
schopnosť Komisie zabezpečiť súlad nových právnych predpisov v oblasti služieb so 
smernicou o službách; vyzýva členské štáty, aby si plnili notifikačné povinnosti podľa 
smernice o službách; vyzýva Komisiu, aby do polovice roka 2022 predložila akčný plán 
na zlepšenie súčasného rámca; v tejto súvislosti berie na vedomie zámer Komisie 
aktualizovať príručku k vykonávaniu smernice o službách a zapracovať do nej prvky 
vyplývajúce z najnovšej judikatúry a zlepšiť presadzovanie smernice;

25. zdôrazňuje, že prekážky môžu tiež vyplývať z obmedzenej schopnosti vnútroštátnej 
administratívy poskytovať služby v iných jazykoch, ako aj z nedostatku relevantnej 
prípravy a infraštruktúry; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že informácie a 
dokumenty týkajúce sa prístupu na trh budú dostupné nielen v úradnom jazyku 
členského štátu, ale aj v angličtine alebo v jazyku, ktorý sa najviac používa v miestnej 
ekonomike;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali vhodné, stručné a na použitie pripravené 
nástroje určené vnútroštátnym orgánom na riešenie nesprávnych postupov a porušení 
predpisov a presadzovanie pravidiel vnútorného trhu;

27. pripomína, že členský štát sa môže odvolávať na verejný poriadok, verejné zdravie 
alebo verejnú bezpečnosť len vtedy, ak je schopný preukázať, že existuje skutočná a 
dostatočne vážna hrozba pre jeden zo základných záujmov spoločnosti; považuje preto 
za neprijateľnú akúkoľvek formu diskriminácie s podporou štátu, napríklad voči 
osobám so zdravotným postihnutím alebo na základe ich ekonomického postavenia, 
štátnej príslušnosti, veku, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, 
povolania, pohlavia alebo sexuálnej orientácie (vrátane fóbie z osôb LGBTIQ); 
domnieva sa, že takáto diskriminácia môže obmedziť slobody vnútorného trhu, a tým 
vytvoriť necolnú prekážku ovplyvňujúcu voľný pohyb tovarov a služieb, pretože 
výrobcom tovarov a poskytovateľom služieb bráni v dodávkach rovnakého tovaru a 
služieb v celej EÚ rovnako a spotrebiteľom profitovať z vymožeností jednotného trhu;

28. víta významné zlepšenia vo voľnom pohybe tovarov za posledné roky vďaka 
nariadeniam, ako je nariadenie (EÚ) 2018/3028 (nariadenie o geografickom blokovaní), 
nariadenie (EÚ) 2019/10209 (nariadenie o dohľade nad trhom a súlade výrobkov), a 
predovšetkým nariadeniu (EÚ) 2019/51510 (nariadenie o vzájomnom uznávaní tovaru); 
pripomína, že zásada vzájomného uznávania sa nevzťahuje na neharmonizovaný tovar, 
a zdôrazňuje význam harmonizácie zhora nadol pre zaistenie vysokej úrovne 
bezpečnosti výrobkov a ochrany spotrebiteľa; domnieva sa, že dôsledné uplatňovanie 
zásady vzájomného uznávania a nástrojov, ktoré boli nedávno vymedzené v nariadení 

7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej 
spoločnosti. Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1.
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného 
geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta 
bydliska alebo sídla na vnútornom trhu. Ú. v. EÚ L 60I, 2.3.2018, s. 1.
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade 
výrobkov. Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1.
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, 
ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 1.
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(EÚ) 2019/515, účinne prispeje k pokroku programu jednotného trhu, najmä v 
oblastiach s pretrvávajúcimi ťažkosťami;

29. domnieva sa, že prijatie a uplatňovanie nariadenia o geografickom blokovaní prospelo 
spotrebiteľom v oblasti cezhraničných nákupov; pripomína však, že niektoré prekážky 
pretrvávajú, najmä v oblasti poskytovania audiovizuálnych služieb a audiovizuálneho 
obsahu, a že sa to prejavuje nízkou dôverou spotrebiteľov v cezhraničné nákupy online; 
vyzýva Komisiu, aby v hodnotiacej správe plánovanej na rok 2022 navrhla spôsoby 
odstránenia neodôvodneného a neefektívneho geografického blokovania a zamerala sa 
na harmonizovaný jednotný digitálny trh;

30. zdôrazňuje existenciu diskriminačných postupov a praktík narúšajúcich hospodársku 
súťaž, ako sú územné obmedzenia dodávok, ktoré bránia rozvoju jednotného trhu a 
oslabujú jeho potenciálne prínosy pre spotrebiteľa; vyzýva Komisiu, aby predložila 
primerané opatrenia na odstránenie územných obmedzení dodávok, a tým aj 
na obmedzenie prekážok cezhraničného obchodu v záujme plne funkčného jednotného 
trhu;

31. víta skutočnosť, že harmonizácia kvalifikácií prostredníctvom vzájomného uznávania 
už prispela k rastu jednotného trhu vo vzťahu k viacerým povolaniam; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že ďalšie napredovanie vážne obmedzujú administratívne 
prekážky členských štátov; zdôrazňuje, že vzájomné uznávanie diplomov, kvalifikácií, 
zručností a kompetencií medzi členskými štátmi by posilnilo voľný pohyb pracovníkov 
a služieb, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby rozšírili vzájomné uznávanie na všetky 
možné úrovne vzdelávania a odbornej prípravy a čo najskôr zlepšili alebo zaviedli na to 
potrebné postupy;

32. pripomína osobitný štatút regulovaných povolaní v rámci jednotného trhu a ich úlohu 
pri riešení verejného záujmu, ale zároveň zdôrazňuje, že tento osobitný štatút by sa 
nemal používať na zachovanie neopodstatnených prekážok, ktoré vedú k fragmentácii 
jednotného trhu;

33. odporúča členským štátom, aby odstránili nadmerné obmedzenia pre odborné 
kvalifikácie, a Komisii, aby naďalej starostlivo viedla postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti, ak členské štáty nedodržiavajú právne predpisy EÚ o uznávaní kvalifikácií;

34. pripomína, že smernica o službách a smernica o uznávaní odborných kvalifikácií 
vychádzajú zo zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe 
štátnej príslušnosti;

35. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby neustále zvyšovali informovanosť podnikov a 
pracujúcich, ktorým by mohli chýbať znalosti o vzájomnom uznávaní a iných 
príslušných pravidlách uľahčujúcich cezhraničné operácie;

36. žiada o podporu európskeho kvalifikačného rámca a uľahčenie jeho uplatňovania v celej 
Európskej únii tak, aby sa stal všeobecne prijímaným nástrojom uznávania;

37. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným prístupom k informáciám v súvislosti s 
mobilitou pracovnej sily v odvetví služieb a je znepokojený obtiažnymi postupmi v 
niektorých členských štátoch pri získavaní základných dokumentov a neustálymi 
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problémami s včasným poskytovaním formulára A1 občanom; zdôrazňuje, že prístup k 
informáciám napríklad o vnútroštátnych kolektívnych zmluvách, ak je to vhodné a 
relevantné, ako sa vyžaduje podľa smernice 2014/67/ES11, by sa na uľahčenie 
dodržiavania predpisov pre podniky a informovanie pracujúcich mal zlepšiť; trvá na 
tom, že tieto informácie by mali byť dostupné prostredníctvom jednotnej digitálnej 
brány; vyzýva Komisiu a Európsky orgán práce, aby podnikli príslušné kroky na 
zlepšenie prístupu k informáciám;

38. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prvom štvrťroku 2022 podľa plánu uviedla digitálny 
formulár vyhlásenia o vysielaní pracovníkov, ako sa uvádza v aktualizácii novej 
priemyselnej stratégie na rok 2020, a tak zaviedla jednoduchý, ľahko použiteľný a 
interoperabilný digitálny formulár vhodný pre potreby európskych podnikov, a najmä 
MSP;

39. pripomína, že prístup k informáciám je prvoradý a je nutné čo najviac ho používateľom 
uľahčiť; domnieva sa, že opatrenia prijaté v rámci balíka o výrobkoch na zlepšenie 
prístupu k informáciám o príslušných pravidlách a povinnostiach podnikov sú vítané na 
uľahčenie cezhraničného obchodu pri súčasnom zachovaní vysokej ochrany 
spotrebiteľa; vyzýva, aby sa vyčlenili dostatočné zdroje na zriadenie jednotných 
kontaktných miest;

40. berie na vedomie rastúci počet systémov na reguláciu vjazdu súkromných aj úžitkových 
vozidiel do mestských oblastí; žiada Komisiu, aby posúdila, či je potrebná koordinácia 
na úrovni EÚ;

41. zdôrazňuje, že riadne fungovanie jednotného trhu je kľúčom k zabezpečeniu 
dostatočného zásobovania cenovo prijateľnými produktmi vysokej kvality vrátane 
agropotravinárskych produktov v celej EÚ;

42. zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia dynamiky a odolnosti systémov zásobovania v EÚ, a to 
aj na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj dôležitosť posilnenia krátkych, inteligentných 
a integrovaných dodávateľských reťazcov na zabezpečenie nepretržitého zásobovania 
produktmi v celej EÚ;

43. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť čo najväčšiu harmonizáciu jednotného trhu 
prostredníctvom jednotného prístupu celej EÚ k označovaniu, ktorým sa môžu odstrániť 
prekážky fungovania jednotného trhu a zároveň zaistiť, aby sa zvýšila jasnosť, 
transparentnsť, vysledovateľnosť a zrozumiteľnosť informácií pre spotrebiteľa;

44. víta prijatie revidovanej smernice o nekalých obchodných praktikách12 a súvisiace 
stimuly Komisie a podporuje prácu a zistenia Spoločného výskumného centra, ktoré sa 
všetky snažia riešiť problém dvojakej kvality;

Digitalizácia a využívanie umelej inteligencie pri riešení prekážok jednotného trhu

45. zdôrazňuje význam plne funkčného jednotného digitálneho trhu v prospech 

11 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES 
o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11.
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. Ú. v. ES L 149, 11.6.2005, s. 22.
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spotrebiteľov a podnikov, a žiada o podporu MSP, aby mohli čeliť prekážkam a 
zápasom so svojou digitálnou transformáciou;

46. domnieva sa, že digitalizácia a nové technológie, ako je umelá inteligencia, môžu 
prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ a prehĺbiť vnútorný trh; zdôrazňuje, že ak sa takéto 
technológie používajú správne, môžu byť pozitívne a môžu priniesť zmenu a riešiť 
mnohé problémy pri odstraňovaní prekážok jednotného trhu;

47. vyzýva Komisiu, aby okrem toho posúdila umožnenie a podporu používania digitálnych 
riešení, ktorými sa môže pomôcť pri poskytovaní povinných informácií o výrobkoch 
alebo baleniach bez potreby obaly zväčšiť alebo prebaľovať;48. víta návrhy aktu o 
digitálnych službách (COM(2020)0825) a aktu o digitálnych trhoch (COM(2020)0842) 
od Komisie a Komisiu a členské štáty žiada, aby prijali rámce, ktoré budú v súlade s 
ostatnými politikami vnútorného trhu a EÚ; domnieva sa, že je nanajvýš dôležité, aby 
podniky a najmä MSP a spotrebitelia mali jasný, harmonizovaný a spoľahlivý súbor 
pravidiel;

49. víta plán Komisie zriadiť jednotné európske informačné miesto pre nepotravinové 
výrobky pre kontrolné orgány;

50. vyzýva príslušné orgány EÚ a vnútroštátne orgány, aby prijali vhodné opatrenia s 
cieľom vypracovať jednotný vzor pre oficiálne vnútroštátne webové sídla a ich 
zosúladenie s jednotnou digitálnou bránou, aby sa zlepšil prístup k relevantným 
informáciám medzi jednotlivými členskými štátmi;

51. uznáva, že mnohé prekážky vyplývajú z obmedzenej kapacity správnych orgánov 
poskytovať služby vysokej kvality v cezhraničnom kontexte; domnieva sa, že na 
odstránenie niektorých zaťažujúcich necolných prekážok je naďalej nevyhnutná 
digitalizácia verejných služieb a plnohodnotné kapacity elektronickej verejnej správy; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala používanie digitálnych nástrojov, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby v plnej miere digitalizovali verejné služby; trvá na tom, aby sa na 
verejnú správu online vytvárali a využívali interoperabilné nástroje s otvoreným 
zdrojovým kódom s cieľom podporiť vývoj online administratívnych postupov 
kompatibilných medzi jednotlivými členskými štátmi; v tejto súvislosti pripomína, že 
kľúčové ustanovenia o jednotnej digitálnej bráne mali vo všetkých členských štátoch 
EÚ nadobudnúť platnosť do 12. decembra 2020; zdôrazňuje význam zásady štandardne 
digitálnych služieb ako štandardu a zásady jedenkrát a dosť, ktoré občanom a podnikom 
ušetria čas a peniaze, najmä ak sa budú využívať v širšom rozsahu; víta návrh na 
pridanie nástroja na odstraňovanie prekážok jednotného trhu do jednotnej digitálnej 
brány;

52. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zavádzanie jednotnej digitálnej brány napreduje 
pomaly; vyzýva členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje na rýchle zavedenie 
jednotnej digitálnej brány spôsobom ohľaduplným k MSP, a to poskytovaním 
informácií o pravidlách jednotného trhu a administratívnych postupoch zameraných na 
používateľa s cieľom dosiahnuť, aby sa v čo najväčšej miere stala virtuálnym 
jednotným kontaktným miestom; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby rozšírili rozsah 
jednotnej digitálnej brány tak, aby obsahovala všetky administratívne postupy 
relevantné pre podnikanie;
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53. zdôrazňuje, že sieť SOLVIT má veľký potenciál stať sa hlavným neformálnym 
nástrojom na riešenie problémov pre podniky a spotrebiteľov v prípadoch nesprávneho 
uplatňovania práva EÚ; víta návrh Komisie urobiť zo siete SOLVIT štandardný nástroj 
na riešenie sporov v rámci jednotného trhu; domnieva sa, že sa to dá dosiahnuť 
zvýšenou propagáciou existencie týchto nástrojov na riešenie sporov;

54. konštatuje, že napriek aktivitám Komisie a členských štátov na zvýšenie informovanosti 
mnohí občania a podniky stále sieť SOLVIT nepoznajú; zdôrazňuje, že Komisia a 
členské štáty by mali prijať ďalšie opatrenia na zvýšenie jej viditeľnosti;

55. konštatuje, že sieť SOLVIT je založená skôr na odporúčaniach než na právnych 
predpisoch a nemôže prijímať právne záväzné rozhodnutia; zdôrazňuje, že fungovanie 
siete SOLVIT možno podstatne zlepšiť;

56. konštatuje, že mnohé centrá siete SOLVIT stále nemajú dostatok pracovníkov a chýbajú 
im zdroje a príslušná príprava pracovníkov, a teda aj potrebné znalosti; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili primerané zdroje na fungovanie centier SOLVIT, ako to 
požaduje Komisia v oznámení COM(2017)0255;

57. upozorňuje na skutočnosť, že neopodstatnené, neprimerané a diskriminačné kontrolné 
postupy uplatňované členskými štátmi vrátane nadmerných pokút alebo prístupu k 
údajom konkurenčných podnikov sú tiež formou prekážok na vnútornom trhu; 
konštatuje, že európske podniky pravidelne oznamujú príklady takýchto postupov 
prostredníctvom siete SOLVIT, petícií predložených výboru PETI alebo sťažností 
adresovaných Komisii;

58. zdôrazňuje potrebu prístupného a dostupného kontaktného miesta pre európskych 
občanov, podniky a ich zástupcov s cieľom upozorňovať na opatrenia prijaté členskými 
štátmi, ktoré brzdia jednotný trh EÚ; zdôrazňuje potrebu bezproblémového následného 
postupu pre tieto sťažnosti s cieľom čo najskôr vyriešiť neopodstatnené prekážky 
jednotného trhu;

59. pripomína, že medzinárodná cestná nákladná doprava je vystavená viacerým necolným 
prekážkam, ktoré obmedzujú prístup na vnútroštátne trhy, čo obmedzuje jej 
konkurencieschopnosť;

60. zdôrazňuje dôležitosť harmonizácie noriem pre vnútorný trh a vyzdvihuje dôležitosť 
lepšieho zapájania zainteresovaných strán a podnikov do procesu harmonizácie s 
cieľom vyvarovať sa zbytočných prekážok prístupu na jednotný trh EÚ;

Presadzovanie a monitorovanie súladu

61. v zásade víta osobitnú skupinu pre presadzovanie jednotného trhu (SMET), ktorej 
účelom je posudzovať súlad vnútroštátnych právnych predpisov s pravidlami 
jednotného trhu a prioritne sa zamerať na najnaliehavejšie prekážky, riešiť tzv. gold-
plating a diskutovať o prierezových záležitostiach v oblasti presadzovania; poukazuje na 
to, že skupina SMET by nemala len identifikovať problémy, ale aj navrhovať možné 
riešenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili intenzívnejšie zapojenie 
zainteresovaných strán do činnosti skupiny SMET;
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62. pripomína, že plán Komisie zintenzívniť presadzovanie práva EÚ prostredníctvom 
skupiny SMET, ktorej prvá schôdza sa uskutočnila v apríli 2020, priniesol zatiaľ len 
obmedzené výsledky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pracovným metódam SMET 
chýba transparentnosť; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili transparentnosť 
SMET, prizývali zainteresované strany na jej stretnutia a tiež aby zabezpečili 
zverejňovanie zoznamov účastníkov, programov schôdzí a zápisníc zo schôdzí SMET 
na webovom sídle Komisie; vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2022 predstavila 
konkrétne výsledky práce SMET a predložila ich Výboru Parlamentu pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa a Rade pre konkurencieschopnosť v súlade so svojím oznámením z 
10. marca 2020 o dlhodobom akčnom pláne na lepšie vykonávanie a presadzovanie 
pravidiel jednotného trhu (COM(2020)0094);

63. vyzýva Komisiu, aby pravidelne aspoň každé tri roky predkladala výročnú správu o 
necolných prekážkach, transparentne rozšírila súčasnú hodnotiacu tabuľku jednotného 
trhu a vypracovala zoznam postupov v prípade nesplnenia povinnosti, ako aj 
vnútroštátnych predpisov, u ktorých je podozrenie, že sú v rozpore s právom EÚ;

64. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konzistentne, rýchlo a dôsledne posudzovali, či 
vnútroštátne pravidlá prekážajú vnútornému trhu, a ak tomu tak je, aby vyhodnotili, či 
sú potrebné, nediskriminačné a odôvodnené, ako sa uvádza v smerniciach (EÚ) 
2015/1535 pre oblasť technických predpisov a (EÚ) 2018/95813 o prístupe k 
regulovaným povolaniam; konštatuje, že chýbajú riadne posúdenia vplyvov a dobre 
vysvetlené odôvodnenia, najmä pre vnútroštátne pravidlá o výrobkoch a službách; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala rozhodnutia o sťažnostiach s cieľom zabezpečiť, 
aby sa príslušné otázky z hľadiska koncového používateľa riešili rýchlo a vyriešili 
účinne;

65. pripomína, že počas celého regulačného životného cyklu sú členské štáty a Komisia 
povinné spoločne niesť zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
jednotného trhu, ako aj za zohľadnenie Parížskej dohody a Európskeho piliera 
sociálnych práv a presadzovania práv občanov vrátane práv pracovníkov a 
spotrebiteľov; trvá na tom, že sú potrebné harmonizované pravidlá pre celú EÚ, pokiaľ 
ide o frekvenciu a kvalitu kontrol a iných aktivít dohľadu nad trhom, najmä v súvislosti 
s bezpečnosťou výrobkov, ako aj na propagáciu nástrojov na výmenu informácií medzi 
vnútroštátnymi orgánmi s cieľom posilniť spoluprácu v tejto oblasti;

66. vyzýva každý členský štát, aby zabezpečil, aby všetky príslušné orgány v rámci ich 
jurisdikcie mali všetky minimálne právomoci, ako aj rozpočet a personál potrebný na 
zabezpečenie riadneho uplatňovania acquis v oblasti vnútorného trhu;

67. poukazuje na to, že je dôležité, aby príslušné orgány vykonávali primeraný dohľad nad 
hospodárskymi subjektmi, bez ohľadu na členský štát sídla, ktoré nedodržiavajú právne 
predpisy, kontrolovali ich a ukladali im sankcie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné nielen 
využívať nástroje spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a Európskou komisiou v 
oblasti dohľadu nad trhmi, ale aj takéto nové nástroje vytvárať, aby sa dalo vopred 
upozorniť na problémy s nesúladom, ktoré ohrozujú bezpečnosť spotrebiteľa, a to najmä 
sprísneným dohľadom na európskej úrovni;

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím 
novej regulácie povolaní. Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 25.



RR\1244828SK.docx 17/29 PE692.811v02-00

SK

68. zdôrazňuje význam vyššej úrovne harmonizácie, ktorá zahŕňa účinnú a efektívnu 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi príslušnými orgánmi s cieľom 
odhaľovať, vyšetrovať a nariaďovať zastavenie alebo zákaz porušovania právnych 
predpisov;

69. zdôrazňuje význam monitorovania, a preto víta prehľad výsledkov jednotného trhu ako 
nástroja na monitorovanie výkonnosti; zdôrazňuje potrebu, aby sa o výsledkoch 
uvedeného prehľadu viedli pravidelné diskusie na najvyššej politickej úrovni, a tak sa 
zabezpečil politický záväzok riešiť zistené prekážky, a to nielen z podnikateľského 
hľadiska, ale aj vzhľadom na výzvy, s ktorými sa stretávajú pracovníci, spotrebitelia a 
občania, s náležitým zohľadnením aspektov sociálnej a environmentálnej politiky;

70. víta budovanie kapacít pre vnútroštátne orgány verejnej správy, odborníkov v oblasti 
verejného obstarávania, sudcov a iných právnikov, pre ktoré je v rámci programu na 
podporu reforiem možné financovanie;

Prekážky jednotného trhu spôsobené reakciou na COVID-19

71. pripomína, že počiatočná reakcia členských štátov a Komisie na pandémiu 
nezohľadňovala potreby jednotného trhu, a pripomína tiež závažný vplyv, ktorý to malo 
na voľný pohyb tovarov, osôb a služieb cez hranice; domnieva sa, že bude potrebné 
ďalšie posúdenie vplyvu pandémie na jednotný trh, aby sa mohli vyvodiť závery z krízy 
COVID-19;

72. vyzýva členské štáty, aby v prípade zhoršenia pandemickej situácie v plnej miere 
vykonávali usmernenia Komisie k uplatňovaniu voľného pohybu pracovníkov počas 
vypuknutia nákazy COVID-19 a oznámenie Komisie s názvom Smerom k fázovému a 
koordinovanému prístupu k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných 
hraniciach (C(2020)3250), aby pracovníci najmä v doprave, cezhraniční, vyslaní a 
sezónni pracovníci a poskytovatelia služieb mohli prekračovať hranice a bez problémov 
sa dostať na pracovisko;

73. víta balík opatrení na obnovu NextGenerationEU, usmernenia EÚ pre riadenie hraníc, 
zelené jazdné pruhy, digitálny COVID preukaz EÚ s cieľom uľahčiť voľný pohyb a 
ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je umožniť normálne fungovanie jednotného trhu;

74. vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty zaviedli dodatočné cestovné 
obmedzenia, ako je karanténa niektorých držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ; 
konštatuje, že tieto obmedzenia sú osobitnou záťažou pre cezhraničných a vyslaných 
pracovníkov a vodičov nákladných vozidiel;

75. pripomína, že je dôležité zabezpečiť, aby opatrenia súvisiace s nákazou COVID-19 
neovplyvňovali tok výrobkov, najmä potravín, v rámci EÚ, a to na územiach, ktoré nie 
sú prepojené s kontinentálnou Európou;

76. poznamenáva, že pandémia COVID-19 spôsobila určité obmedzenia medzi členskými 
štátmi navzájom aj v rámci nich a viedla k úpadku v hoteloch, reštauráciách a 
stravovaní so zničujúcim vplyvom na výrobu potravín;
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77. zastáva názor, že udržateľný rozvoj, spravodlivá transformácia, sociálne začlenenie a 
tvorba kvalitných pracovných príležitostí musia pripraviť pôdu pre obnovu;

78. víta návrh Komisie predložiť núdzový nástroj pre jednotný trh; vyzýva Komisiu, aby ho 
vypracovala ako právne záväzný štrukturálny nástroj na zabezpečenie voľného pohybu 
osôb, tovarov a služieb v prípade budúcich kríz;

79. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne využívali získané poznatky a vypracovali 
plán reakcie na mimoriadne situácie, ktorého cieľom by malo byť zabezpečenie 
spoločnej odozvy a čo najrozsiahlejšia ochrana voľného pohybu služieb, tovarov a osôb, 
a to najmä cezhraničných pracovníkov; pripomína, že je potrebné, aby členské štáty 
urýchlene notifikovali vnútroštátne opatrenia na obmedzenie voľného pohybu tovaru a 
služieb;

80. víta návrh Komisie na nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o 
zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ (COM(2020)0727), a najmä jej návrh na 
vytvorenie mechanizmu na kontrolu obmedzení vývozu zdravotníckeho vybavenia na 
vnútornom trhu;

81. zdôrazňuje naliehavú potrebu rozšíriť prístup k digitálnym službám a technológiám, 
ktoré sú v núdzových situáciách nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie jednotného 
trhu a prístup občanov a podnikov k verejným službám prostredníctvom riešení 
elektronickej verejnej správy; uznáva digitálne vylúčenie a absenciu prístupu na internet 
ako necolné prekážky digitálnej transformácie jednotného trhu EÚ, ktoré patria medzi 
najvýznamnejšie;

°

° °

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

Jednotný trh je jedným z najväčších úspechov spolupráce medzi zvrchovanými štátmi v rámci 
Európskej únie. Odstránenie obmedzení cezhraničného pohybu tovaru a služieb bolo 
kľúčovým faktorom pre zabezpečenie prosperity pre všetkých Európanov a hospodárskeho 
rastu v členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004, 2007 a 2013. Napriek mnohým 
úspechom v tejto oblasti a spoločnému názoru, že voľný obchod a sloboda poskytovať služby 
majú pozitívny vplyv na európske hospodárstvo, stále existuje mnoho necolných prekážok, 
ktoré obmedzujú potenciál európskych podnikov pôsobiacich v cezhraničnom prostredí, a to 
najmä malých a stredných podnikov.

Je to znepokojivé najmä v odvetví služieb, ktoré v mnohých oblastiach čelí nadmernej 
regulácii, nedostatočnej spolupráci medzi členskými štátmi, nesprávnemu uplatňovaniu 
európskeho práva, nadmerným a zaťažujúcim kontrolám a chýbajúcim účinným nástrojom pre 
odvolanie na európskej úrovni. Osobitným príkladom je cestná doprava ako kľúčový prvok 
európskeho hospodárstva. Jej bezproblémové fungovanie má rozhodujúci vplyv na obchod 
medzi členskými štátmi. Významná časť činností tohto odvetvia má medzinárodný rozmer, a 
tým vzniká riziko, že spoločnosť bude mimo krajiny svojej registrácie čeliť zaťažujúcej a 
nákladnej byrokracii, nesprávnemu uplatňovaniu európskych právnych predpisov, 
neprimeraným sankciám a neopodstatneným opatreniam vnútroštátnych kontrolných orgánov.

Rozvoj jednotného trhu v oblasti digitálnych služieb taktiež naráža na mnohé necolné 
prekážky, ktoré obmedzujú jeho potenciál a bránia spotrebiteľom v prístupe k produktom a 
službám poskytovaným v iných členských štátoch. Vzhľadom na prebiehajúcu digitálnu 
transformáciu európskeho hospodárstva sa ukazuje, že jednou z hlavných výziev pre 
Európsku komisiu je identifikácia a odstránenie prekážok rozvoja elektronického obchodu.

Je poľutovaniahodné, že väčšina iniciatív Komisie na odstránenie existujúcich a najviac 
zaťažujúcich necolných prekážok je neúčinná alebo počas legislatívneho procesu naráža na 
silný odpor. Zároveň s tým sme svedkami rastúceho protekcionizmu v mnohých členských 
štátoch, čo má za následok obmedzenie prístupu podnikov, ktoré pôsobia cezhranične alebo 
vysielajú svojich pracovníkov, na vnútroštátne trhy. Tento prístup ohrozuje bezproblémové 
fungovanie jednotného trhu, z ktorého majú rovnaké výhody podniky a spotrebitelia vo 
všetkých členských štátoch.

Pandémia COVID-19 jasne ukázala, že v krízovej situácii majú neprimerané opatrenia 
vnútroštátnych orgánov a nedostatočná harmonizácia a spolupráca medzi členskými štátmi 
mimoriadny vplyv na bezproblémový obchod a voľný pohyb služieb. Narušenie 
dodávateľských reťazcov na jednotnom trhu vážne ohrozilo stabilitu výroby a obchodu, najmä 
v odvetviach, ktoré sú v boji proti pandémii kľúčové. V záujme identifikácie a odstránenia 
prekážok, najmä pokiaľ ide o cezhraničný pohyb tovarov a služieb, je potrebné riadne 
posúdenie reakcie Európskej komisie na zdravotnú krízu.

Podľa názoru spravodajcu je najlepšou zárukou rýchleho oživenia európskeho hospodárstva 
po kríze COVID-19 efektívny jednotný trh bez zbytočných prekážok. Vďaka účinnému 
využívaniu digitálnych služieb a rozsiahlemu zavedeniu nástrojov elektronickej verejnej 
správy na európskej a vnútroštátnej úrovni dokážeme odstrániť značný počet prekážok, s 
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ktorými sa stretávajú podniky pôsobiace vo viac ako jednom členskom štáte pri styku s 
verejnou správou.
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI 
POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 
spravodajcu. Počas prípravy návrhu správy dostal spravodajca podnety od týchto subjektov 
alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba
Bruegel
BusinessEurope
Copenhagen Economics
Eurochambers
ECOMMERCE Europe
Európska komisia, GR GROW
SME Europe
Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU)
Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC)
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8.7.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k riešeniu necolných a nedaňových prekážok na jednotnom trhu
(2021/2043(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Hilde Vautmans

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že potravinársky a nápojový priemysel je najväčším výrobným odvetvím 
EÚ, ktoré zamestnáva viac ako 4,82 milióna ľudí a vytvára hodnotu vo výške 266 
miliárd EUR; zdôrazňuje význam hladkého fungovania jednotného trhu pre všetky 
hospodárske subjekty EÚ, aby sa mohol v plnej miere uvoľniť potenciál 
agropotravinárskeho odvetvia EÚ a stimulovala sa väčšia konkurencieschopnosť, rast a 
tvorba pracovných miest, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni; poukazuje na to, že 
necolné prekážky priamo ovplyvňujú ceny a vytvárajú veľkú nerovnováhu v príjmoch 
poľnohospodárov;

2. nabáda subjekty potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ, aby pokračovali v úsilí o 
podporu nakúpu poľnohospodárskych výrobkov EÚ; zdôrazňuje, že riadne fungovanie 
jednotného trhu je kľúčom k zabezpečeniu dostatočných dodávok cenovo dostupných a 
vysokokvalitných agropotravín v celej EÚ a je najlepším nástrojom na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, dynamických vidieckych oblastí, dôstojných príjmov, 
primeranej životnej úrovne a rýchleho oživenia európskeho agropotravinárskeho 
priemyslu; pripomína, že prekážkam brániacim bezproblémovému pohybu potravín a 
zvierat po Únii možno zabrániť aj tým, že sa investície zamerajú na infraštruktúru, ako 
sú cesty a zariadenia na ustajnenie;

3. poznamenáva, že pandémia COVID-19 spôsobila určité obmedzenia medzi členskými 
štátmi i v rámci nich a viedla k úpadku v hotelovom, reštauračnom a stravovacom 
odvetví, čo malo na potravinársku výrobu zničujúci vplyv; pripomína, že 
vnútroštátnymi opatreniami sa musia základné zásady jednotného trhu podporovať, a 
nie oslabovať; poukazuje na to, že systémy potravinárskej výroby určené pre 
medzinárodné trhy sa ukázali byť počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
zraniteľnejšie ako systémy zamerané na miestne alebo regionálne trhy;

4. zdôrazňuje význam zvýšenia dynamiky a odolnosti agropotravinárskych systémov EÚ, 
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a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj dôležitosť posilnenia krátkych, 
inteligentných a integrovaných dodávateľských reťazcov, aby sa tak zabezpečili 
kontinuálne dodávky potravín v celej EÚ v súlade so stratégiou „z farmy na stôl“; 
vyzýva vlády členských štátov, aby využívali legislatívne, daňové a fiškálne nástroje na 
podporu miestnej potravinovej a poľnohospodárskej výroby, aby takéto výrobky boli 
dostupnejšie na maloobchodnom trhu; pripomína, že je nutné, aby sa v rámci stratégie 
„z farmy na stôl“ zachovali odbytiská pre všetky európske výrobky a uľahčilo sa 
vytváranie nových odbytísk a aby sa podporovala ekologická, sezónna a miestna 
potravinárska výroba;

5. zdôrazňuje však, že táto stratégia by mala byť založená na komplexnom vedeckom a 
kumulatívnom posúdení vplyvu ex ante na základe verejných konzultácií so zástupcami 
agropotravinového reťazca, spotrebiteľov a iných príslušných zainteresovaných strán; 
zdôrazňuje, že stratégia by nemala viesť k zavedeniu neprimeraných opatrení ani slúžiť 
na vytváranie dodatočných prekážok, ktoré by prehĺbili fragmentáciu jednotného trhu s 
nepriaznivými účinkami na hospodárske subjekty v reťazci potravinárskej výroby;

6. berie na vedomie nedávne sprísnenie vnútroštátnych požiadaviek na označovanie 
potravín a nápojov, okrem iného z dôvodu širokého záujmu spotrebiteľov o potraviny a 
ich vplyv na zdravie, životné prostredie, sociálnu oblasť a dobré životné podmienky 
zvierat; zdôrazňuje, že s cieľom zabrániť znevýhodneniu určitých kategórií výrobkov 
musia byť tieto požiadavky nielenže v súlade s harmonizovaným regulačným rámcom 
EÚ pre potraviny a nápoje, najmä pokiaľ ide o otázky bezpečnosti, ale musia byť tiež 
odôvodnené a primerané a nesmú vytvárať prekážky brániace bezproblémovému 
pohybu potravinových výrobkov po celej EÚ; poukazuje na to, že odlišné označovanie 
v niektorých členských štátoch môže spotrebiteľov zavádzať; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné zabezpečiť čo najväčšiu harmonizáciu jednotného trhu prostredníctvom 
jednotného prístupu EÚ k označovaniu, čím by sa mohli odstrániť prekážky brániace 
fungovaniu jednotného trhu, pričom treba zaistiť, aby informácie poskytované 
spotrebiteľom zostali jasné, transparentné, vysledovateľné a zrozumiteľné;

7. zdôrazňuje význam zlepšenia transparentnosti na jednotnom trhu a všetkých výrobných 
a distribučných procesov v súlade s právom európskych spotrebiteľov na viac 
informácií o pôvode a metódach výroby potravín, ktoré konzumujú; konštatuje, že 
náležité povinné označovanie pôvodu potravinových výrobkov v EÚ má potenciál 
výrazne zvýšiť transparentnosť a vysledovateľnosť a zabrániť narušeniam vnútorného 
trhu;

8. zdôrazňuje, že nadmiera vnútroštátnych obmedzení týkajúcich sa používania určitých 
látok by mohla brániť voľnému pohybu potravín a nápojov v Únii; v tejto súvislosti 
nabáda členské štáty, aby uprednostňovali primeraný a na dôkazoch založený spoločný 
európsky prístup k jednostranným vnútroštátnym opatreniam;

9. považuje vzhľadom na to, že všetci európski spotrebitelia majú rovnaké práva, za 
neprijateľné, aby medzi potravinovými výrobkami, ktoré sa na jednotnom trhu ponúkajú 
a distribuujú pod rovnakou obchodnou značkou a s rovnakým obalom, existujú rozdiely 
v kvalite, ak tieto rozdiely nie sú spôsobené legitímnymi faktormi, ako sú preferencie 
spotrebiteľov, miesto výroby, osobitné miestne požiadavky alebo rozdiely v 
technológiách či získavaní surovín; víta prijatie revidovanej smernice o nekalých 
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obchodných praktikách a súvisiace stimuly Komisie a podporuje prácu a zistenia 
Spoločného výskumného centra, ktoré sa snažia riešiť problém dvojakej kvality 
potravín; žiada, aby sa prijali všetky opatrenia potrebné na zabránenie prekážkam 
fungovania jednotného trhu, pričom treba náležite zohľadniť rozdiely medzi členskými 
štátmi, pokiaľ ide o trhové podmienky, kúpnu silu a fiškálne režimy;

10. žiada členské štáty, aby urýchlene a správne transponovali revidovanú smernicu o 
nekalých obchodných praktikách do vnútroštátnych právnych predpisov a aby spolu s 
Komisiou posilnili opatrenia a spoluprácu zameranú na boj proti takýmto praktikám; 
zdôrazňuje význam uplatňovania existujúcich právnych predpisov o potravinách a 
ochrane spotrebiteľov, aby bolo možné tieto dvojaké normy identifikovať a odstrániť; 
opakuje, že podporuje právo spotrebiteľov na viac informácií, pričom sa usiluje 
zabezpečiť, aby jeho politické stratégie boli v tejto súvislosti konzistentné;

11. zdôrazňuje, že Komisia označila zložité právne predpisy EÚ a ich transpozíciu na 
vnútroštátnej úrovni za jednu z hlavných príčin prekážok na vnútornom trhu a narušenia 
rovnakých podmienok; vyzýva Komisiu, aby pri budúcich legislatívnych iniciatívach 
prísne uplatňovala zásadu rovnováhy záťaže s cieľom zjednodušiť právne predpisy a 
znížiť administratívnu záťaž;

12. pripomína, že je dôležité zabezpečiť, aby zákaz vstupu uvalený na tretie krajiny v 
súvislosti s ochorením COVID-19 neovplyvňoval tok tovaru z jedného členského štátu 
do druhého, keď sa na tranzit tovaru využíva tretia krajina;

13. konštatuje, že pandémia viedla k ďalšiemu narušeniu obchodu členských štátov alebo 
území, ktoré nie sú spojené s kontinentálnou Európou, a že sa preto musia preskúmať 
riešenia, ako sa tomu v budúcnosti vyhnúť;

14. pripomína, že nejednotný proces testovania medzi členskými štátmi v súvislosti s 
tranzitnými vodičmi nákladných vozidiel viedol počas pandémie k značným 
oneskoreniam na hraniciach;

15. pripomína dôležitú úlohu, ktorú počas pandémie zohrávajú zelené jazdné pruhy pri 
udržiavaní hladkej prepravy potravín a zdravotníckeho vybavenia medzi členskými 
štátmi;

16. trvá na tom, že všetky opatrenia, ktoré EÚ prijíma, by mali byť v súlade so zásadami 
Svetovej obchodnej organizácie a za žiadnych okolností by s nimi nemali byť v rozpore;

17. opakuje pripomienku Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, že 
maloobchodné reťazce využívajú rozdiely v nákupných cenách poľnohospodárskych 
komodít a potravín medzi členskými štátmi na ich ďalší predaj v EÚ, čo je praktika, 
ktorá poškodzuje miestnych producentov potravín, ktorí sú spolu s poľnohospodármi 
často pod tlakom maloobchodných reťazcov, ktoré ich nútia predávať svoje výrobky za 
ceny nižšie ako výrobné náklady; poukazuje na to, že v dôsledku toho 
agropotravinárske obchodné reťazce v členských štátoch často predávajú konečným 
spotrebiteľom potraviny s prirážkou od 300 do 1 000 %, čo spotrebiteľom nezaručuje 
kvalitné čerstvé a cenovo dostupné potraviny a má negatívne dôsledky v podobe 
poškodenia dopravnej infraštruktúry a životného prostredia, pretože milióny nákladných 
vozidiel prepravujú potraviny na veľké vzdialenosti;
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18. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade predložila na schválenie legislatívny návrh, 
ktorý by umožnil členským štátom regulovať marže obchodných reťazcov tak, aby 
predajné ceny zaručovali poľnohospodárom a spracovateľom potravín primeraný zisk, 
ktorý im umožní ďalej prevádzkovať poľnohospodársku výrobu a spracovanie potravín, 
a spotrebiteľom zaistí spravodlivé ceny kvalitných potravín európskeho a najmä 
lokálneho pôvodu.
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