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Příprava pracovního programu Komise na rok 2013  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o pracovním programu Komise na 

rok 2013 (2012/2688(RSP)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na nadcházející sdělení o pracovním programu Komise na rok 2013, 

– s ohledem na stávající rámcovou dohodu o vztazích mezi Parlamentem a Komisí, a 

zejména na přílohu 4 této dohody, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2012 o zasedání Evropské rady konaném 

v červnu 20121, 

– s ohledem na čl. 35 odst. 3 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že rozsah a povaha dluhové, finanční a hospodářské krize způsobuje, 

že správa věcí veřejných v Evropské unii prochází těžší zkouškou než kdy dříve;  

B. vzhledem k tomu, že EU je v kritickém bodě a krizi se nepodaří překonat bez výrazného 

prohloubení evropské integrace, zejména v eurozóně, s odpovídajícím zvýšením 

demokratické kontroly a odpovědnosti; 

C. vzhledem k tomu, že úlohou Komise je prosazovat obecný zájem Unie, vyvíjet za tímto 

účelem vhodné iniciativy, zajišťovat uplatňování Smluv, dohlížet na provádění práva 

Unie, vykonávat koordinační, výkonné a řídící funkce a navrhovat právní předpisy; 

ČÁST 1 

1. vyzývá Komisi, aby plně využila veškerých svých pravomocí a byla politickou vůdčí 

silou potřebnou k řešení mnoha problémů způsobených pokračující krizí a současně se 

snažila dosáhnout finanční stability a hospodářského oživení založeného na větší 

konkurenceschopnosti a udržitelné, účinné a sociálně spravedlivé protikrizové agendě; 

2. připomíná svůj požadavek ze dne 4. července 2012, aby Komise v souladu s metodou 

Společenství předložila do září balíček legislativních návrhů založených na čtyřech 

okruzích uvedených ve zprávě nazvané „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové 

unii“;  

3. trvá na tom, aby Komise hrála plnohodnotnou roli při formulování zpráv pro zasedání 

Evropské rady v říjnu a prosinci 2012, v nichž musí být předestřen jasný plán postupu a 

časový rozvrh pro konsolidaci hospodářské a měnové unie, včetně integrovaného rámce 

finanční, fiskální a hospodářské politiky, a které musí vést v patřičném časovém sledu k 

silnější politické unii. a zejména k větší demokratické odpovědnosti a legitimitě na 

základě změny Smlouvy; 
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4. poukazuje na postoj Parlamentu k balíčku dvou legislativních aktů, který posílí dohled 

nad rozpočty a posílí rozpočtovou politiku v eurozóně a který obsahuje ustanovení 

umožňující v případě závažného hospodářského útlumu zvolit pro účely konsolidace 

rozpočtu diferencovaný postup; 

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, kterými budou naplněny závazky 

obsažené v Paktu pro růst a zaměstnanost, zejména s cílem stimulovat investice zaměřené 

na udržitelný růst, zlepšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky směřující ke splnění 

cílů strategie Evropa 2020, zejména cílů týkajících se účinného využívání zdrojů a 

udržitelnosti, a prohloubení jednotného trhu; vyzývá Komisi, aby využila svůj pracovní 

program na rok 2013 k formulaci podrobné prorůstové agendy, která se zaměří na 

podněcování podniků a podnikatelů k rozvíjení odvětví a služeb, které přinesou 

dlouhodobá pracovní místa a prosperitu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité 

výrazně rozšířit evropské projektové dluhopisy na základě spolupráce mezi rozpočtem 

EU a Evropskou investiční bankou;  

6. dále poukazuje na potřebu neustálého a symetrického snižování nadměrné 

makroekonomické nerovnováhy a vyzývá ke konkrétním změnám v daňových právních 

předpisech EU, aby byly postiženy veškeré aspekty daňových rájů a daňových úniků; 

7. vyzývá Komisi, aby se maximálně vynasnažila napomoci urychlenému přijetí víceletého 

finančního rámce (VFR) a s ním souvisejících víceletých legislativních programů, a to s 

plným zapojením Parlamentu a s náležitým respektováním jeho práv v rámci 

spolurozhodování; rozhodně podporuje závazek zajistit, aby rozpočet EU působil jako 

katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé Evropě; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

hájila jeho návrh zajistit, aby rozpočet Unie bezprostředněji odrážel její potřeby a 

politické cíle; 

8. trvá však na tom, že reforma systému vlastních zdrojů, včetně vytvoření nových vlastních 

zdrojů, je základním prvkem, bez něhož jsou vyhlídky na dohodu o novém VFR malé; 

žádá Komisi, aby podpořila žádost několika členských států o užší spolupráci v této 

oblasti; zdůrazňuje nicméně, že je žádoucí dosáhnout celkové dohody do konce letošního 

roku;  

9. naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila koherentnost svého legislativního programu, 

zvýšila kvalitu své tvorby legislativních návrhů, posílila posuzování dopadu návrhů 

právních předpisů, navrhovala tam, kde to je vhodné, použití srovnávacích tabulek pro 

lepší provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a podpořila Parlament 

v jeho jednáních s Radou o používání prováděcích aktů v přenesené pravomoci; znovu 

vyjadřuje své opakované výzvy ke sjednání nového znění interinstitucionální dohody o 

zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2003; 

10. vyzývá Komisi, aby vzala náležitě na vědomí postoje Parlamentu v jednotlivých 

konkrétních oblastech, jak jsou  níže v části 2; 

ČÁST 2 

Uplatňování práva Unie 

11. zdůrazňuje důležitost řádného a včasného uplatňování právních předpisů EU 

prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů členských států a naléhavě vyzývá 



Komisi, aby v případě nutnosti zahájila řízení o porušení povinnosti s cílem zajistit řádné 

provedení unijních právních předpisů ve vnitrostátním právu a jejich účinné vymáhání; 

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla zavedení povinných prohlášení o řízení na 

vnitrostátní úrovni, podepsaných na odpovídající politické úrovni a zahrnující prostředky 

EU v rámci sdíleného řízení; naléhavě vyzývá k pokračování v úsilí o zjednodušení 

programů EU, zejména v oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, aby pečlivě 

sledovala využívání nástrojů finančního inženýrství; požaduje systematické, pravidelné a 

nezávislé hodnocení, které zajistí, že všechny výdaje povedou k očekávaným cílům a 

náklady budou využity efektivně;  

13. očekává, že Komise předloží včas návrhy opravných rozpočtů potřebných k zajištění 

takové výše prostředků na platby, která je v souladu s opatřeními dohodnutými na 

zasedání Evropské rady v říjnu 2012 s cílem stimulovat růst a která postačuje k pokrytí 

nezaplacených závazků;  

Jednotný trh 

14. vyzývá Komisi, aby se i nadále zaměřovala na zlepšování správy jednotného trhu, aby s 

novým elánem usilovala o zjednodušení administrativních formalit, aby náležitě 

zvažovala, zda v příhodných případech předkládat návrhy nařízení, nikoli směrnic, aby 

byla zajištěna proporcionalita navrhovaných opatření, a aby monitorovala pokrok v úsilí o 

plné uplatňování acquis pro jednotný trh, zejména v oblasti služeb, včetně možnosti vést 

zrychlená řízení pro porušení právních předpisů; zdůrazňuje, že je třeba mít patřičně na 

zřeteli hospodářský, sociální a environmentální rozměr jednotného trhu; 

15. očekává návrhy Komise týkající se prioritních akcí na podporu růstu, zaměstnanosti 

a důvěry v jednotný trh v rámci Aktu o jednotném trhu II; podněcuje k využití užší 

spolupráce tam, kde to je vhodné a nutné;  

16. vyzývá Komisi, aby byla systematičtější při posuzování dopadu svých návrhů na MSP, na 

něž Evropa spoléhá v tom smyslu, že mohou vytvořit mnoho nových pracovních míst; v 

tomto ohledu naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivně varovala před tzv. „gold-platingem“ 

práva EU na vnitrostátní úrovni, který vede k narušení rovných podmínek na vnitřním 

trhu; požaduje, aby byla dále snižována byrokratická zátěž; 

17. potvrzuje, že podporuje důraz, který klade Komise na digitální agendu; naléhavě požaduje 

návrhy s cílem poskytovat více přeshraničních služeb spotřebitelům v celé EU;  

18. připomíná, že je třeba provést důkladnou revizi směrnici o obecné bezpečnosti výrobků 

(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES1), která má chránit zdraví a 

bezpečnost spotřebitelů, ale zároveň usnadňuje obchodování se zbožím, zejména malým a 

středním podnikům; vyzývá Komisi, aby navrhla průřezové nařízení o dohledu nad trhem 

pro všechny výrobky; dále požaduje účinné zjednávání nápravy v rámci maloobchodních 

finančních služeb a společný koordinovaný horizontální přístup, jehož cílem by bylo 

chránit  spotřebitele; 

19. naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila svůj regulatorní přístup vůči malým a středním 

podnikům a mikropodnikům tím, že přizpůsobí tvorbu právních předpisů potřebám 
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malých a středních podniků a rovněž prosadí zavedení příslušných výjimek; 

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své reformě ochrany autorských práv, která 

by měla odpovídat potřebám v prostředí internetu a měla by být založena na společenské 

legitimitě, s patřičným respektem k základním právům, včetně dokončení reformy 

ochrany práv průmyslového vlastnictví s cílem podpořit růst a vytváření pracovních míst 

v Evropě; vyzývá Komisi, aby při předkládání svého návrhu revize nařízení o ochranné 

známce EU vzala náležitě v potaz právní problémy, které vyšly najevo v polemikách 

ohledně obchodní dohody proti padělání (ACTA);  

Klima, životní prostředí, energetika a doprava 

21. trvá na tom, že je třeba uskutečnit tzv. plán pro Evropu účinněji využívající zdroje s cílem 

vytvořit pobídky pro rozvoj zelené ekonomiky, pro zachovávání biologické rozmanitosti a 

boj proti změně klimatu a také do něj začlenit opatření k účinnému využívání zdrojů, jak 

se o nich hovoří ve strategii Evropa 2020; 

22. je přesvědčen, že evropský semestr musí být pro každý členský stát příležitostí ke 

zhodnocení, jak plní své vlastní závazky, pokud jde o strategii EU 2020, Pakt euro plus, 

Akt o jednotném trhu a další důležité cíle EU; 

23. žádá Komisi, aby neprodleně předložila návrhy na řešení nedostatků současného systému 

obchodování s emisemi, aby nedošlo k jeho zhroucení; 

24. žádá Komisi, aby předložila podrobný akční plán s opatřeními k vybudování plně 

integrovaného a propojeného jednotného evropského trhu s energií, a zdůrazňuje, že je 

důležité vybavit EU moderní rozvodnou a přenosovou infrastrukturou; 

25. žádá Komisi, aby uskutečňovala plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové 

hospodářství do roku 2050, včetně jeho střednědobých milníků; 

26. požaduje, aby Komise vypracovala strategii, jak zmírnit dopad rostoucích cen energií na  

členy společnosti; 

27. je přesvědčen, že současná krize by měla být využita jako příležitost k přeměně našeho 

modelu společnosti založeného na rozvoji a k vytvoření vysoce účinného hospodářství 

založeného na obnovitelné energii a odolného vůči změně klimatu; zdůrazňuje, že je 

nutné, aby Komise předložila návrhy na vytvoření energeticko-klimatického souboru 

předpisů na období do roku 2030, který by spočíval na současných třech pilířích: 

snižování emisí skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost; 

28. podporuje důraz, který Komise klade na potřebu modernizovat multimodální dopravní síť 

v Evropě, která je pro úspěšné fungování vnitřního trhu životně důležitá; vyzývá Komisi, 

aby dodržela svůj závazek podporovat železniční dopravu a rozšířit pravomoci Evropské 

agentury pro železnice v oblasti vydávání osvědčení o bezpečnosti a harmonizace 

vozového parku;  

29. lituje skutečnosti, že se nedaří plně uskutečňovat iniciativu Jednotné evropské nebe, a 

vyzývá Komisi, aby s novou energií napřela své úsilí v tomto směru; 

Soudržné a inkluzivní společnosti – Evropa občanů 



30. velmi vítá zaměření Komise na zaměstnanost mladých lidí a její návrhy na zvýšení 

schopnosti Unie podporovat vzdělávání a odbornou přípravu; očekává, že součástí balíčku 

právních předpisů v oblasti zaměstnanosti budou jasné cíle a harmonogramy a konkrétní 

návrhy v oblasti mobility mladých lidí, tzv. záruky pro mladé lidí, kvalitního rámce pro 

stáže, jazykových znalostí a podnikání mladých s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 

mladých lidí; očekává také konkrétní opatření s cílem zmírnit chudobu, reformovat trh 

práce a stanovit sociální normy, aby v těch členských státech, které o to mají zájem, mohl 

být uplatňován vyvážený přístup flexikurity, a vyzývá k tomu, aby byl v kontextu 

stárnoucí společnosti kladen větší důraz na zaměstnávání zdravotně postižených; 

31. zdůrazňuje, že je důležité investovat do lidského kapitálu a výzkumu a vývoje a důležité 

je i odpovídající vzdělávání a odborná příprava, jež usnadní profesní mobilitu; vyzývá 

také k tomu, aby se dále pracovalo na otázkách násilí na ženách a obchodování s lidmi; 

32. znovu vyzývá k tomu, aby na období po roce 2013 byla vytvořena propracovaná politika 

soudržnosti pro celou Unii a aby se v rámci její přípravy zefektivnilo využívání 

stávajících fondů a programů, bylo zajištěno dostatečné financování a aby byla založena 

na víceúrovňové správě a řízení a byla úzce napojena na plnění cílů strategie EU 2020; 

trvá na tom, že je třeba zlepšit účinnost Fondu solidarity a jeho schopnost reagovat a 

očekává návrhy v tomto smyslu; je přesvědčen, že je vhodným způsobem možné nalézt 

společný základ unijní politiky soudržnosti a politiky v oblasti výzkumu a rozvoje, které 

by měly mít za cíl dosažení růstu a konkurenceschopnosti a zároveň by měly dodržovat 

zásady hospodářské, sociální a územní soudržnosti a dosahování vynikajících výsledků; 

33. podporuje iniciativy na úrovni EU, jejichž cílem je podpořit úsilí členských států o 

zvýšení dostupnosti mikroúvěrů a stimulaci sociálního podnikání, které poskytuje služby, 

jejichž nabídka ze strany veřejného či soukromého sektoru není dostatečná;  

34. vítá důraznější přístup, který zvolila Komise ve věci ochrany právního státu a základních 

práv v celé Unii; požaduje přezkum mandátu a činnosti Agentury Evropské unie pro 

základní práva s cílem zaručit účinné monitorování a uplatňování Charty lidských práv a 

uvést ji do souladu s Lisabonskou smlouvou; podporuje Komisi při jejím jednání o 

přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech; 

35. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak je uplatňována směrnice o rasové rovnosti 

(směrnice Rady 2000/43/ES1) a jak je provedeno ve vnitrostátních právu rámcové 

rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii (rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV2), a 

pokládá za politováníhodné, že rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů není 

právně závazný; 

36. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl zabezpečen volný pohyb osob a bylo plně 

dodržováno schengenské acquis; zdůrazňuje, že je třeba nahradit nevhodný systém 

vzájemného hodnocení jiným mechanismem, a vyzývá Komisi, aby převzala plnou 

odpovědnost za dohled nad dodržováním schengenských pravidel; vítá skutečnost, že 

Komise podporuje jeho postoj ve věci právního základu pro schengenská pravidla; 

37. pokládá za politováníhodné, že zatím nebyl předložen legislativní návrh týkající se větší 

solidarity mezi zeměmi v rámci EU v oblasti azylu; požaduje legislativní návrh s cílem 

                                                 
1  Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22. 
2  Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55. 



vytvořit společný evropský azylový systém spojující zodpovědnost a solidaritu;  

38. zdůrazňuje, že je důležité přijmout nařízení o obecném rámci pro ochranu údajů a 

směrnici o prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů s cílem zajistit, aby 

při jakýchkoli dalších protiteroristických opatřeních byly dodrženy vysoké standardy 

ochrany soukromí a osobních údajů; vyzývá Komisi, aby předložila svůj přezkum 

směrnice o uchovávání údajů (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES1);  

39. rozhodně podporuje důraz, který Komise klade na uskutečňování iniciativ vstřícných k 

občanům v rámci návrhu rozhodnutí o Evropském roce občanů (2013) (COM(2011)0489) 

s cílem dále zvyšovat obeznámenost občanů s výhodami, které jim přináší evropské 

občanství; 

Zemědělství a rybolov  

40. bere na vědomí probíhající reformu společné zemědělské politiky; vítá odhodlání Komise 

prosazovat vyvážený a integrovaný přístup, který zabezpečí udržitelnou a efektivní 

produkci vysoce kvalitních a cenově dostupných potravin a současně respektování hodnot 

venkova souvisejícím s životním prostředím a tradicí; naléhavě požaduje, aby byla SZP 

úzce napojena na strategii Evropa 2020 s cílem podněcovat inovace v zemědělské 

činnosti a zvyšovat udržitelnost, spravedlivost a konkurenceschopnost evropského 

zemědělství na místní a regionální úrovni;  

41. zdůrazňuje, že reforma společné rybářské politiky musí být ambiciózní, má-li se podařit 

dosáhnout dlouhodobě udržitelných a zdravých rybích populací; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby zajistila, že právním základem pro její návrhy bude čl. 43 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU) a že použití čl. 43 odst. 3 SFEU bude omezeno 

výhradně na návrhy související se stanovením a udělením rybolovných práv; připomíná, 

že je proti praxi výmětů a nesprávným a nákladným opatřením s cílem omezit kapacitu 

loďstev; 

Zahraniční a rozvojová politika 

42. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby pracovaly společně na 

přípravě návrhů dobře koordinovaných iniciativ pro Radu v oblasti společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky; naléhavě vyzývá Komisi, aby spojila všechny své relevantní 

činnosti a útvary, včetně rozvojové politiky, s cílem dosáhnout mezinárodních cílů 

Lisabonské smlouvy, a zejména článku 208 SFEU, který se týká soudržnosti politik v 

zájmu rozvoje, přičemž musí zůstat věrná hodnotám, na nichž byla sama Unie postavena;  

43. očekává legislativní podněty, které budou revizemi právních základů pro příští generaci 

nástrojů vnější finanční pomoci, přičemž by měl být plně využit systém aktů v přenesené 

pravomoci; vyzývá k větší flexibilitě při vyplácení finanční pomoci v krizových situacích;  

44. očekává, že Komise bude podporovat rozšiřování Unie, které bude otevřeno všem 

evropským zemím, které ctí hodnoty Unie a jsou odhodlány je prosazovat, přičemž je 

třeba brát v úvahu požadavek, aby země usilující o přistoupení splňovaly kodaňská 

kritéria, a integrační kapacitu Unie; je přesvědčen, že zavře-li Unie dveře svým 

sousedům, ztratí morální autoritu a politickou důvěryhodnost po celém světě; očekává, že 
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Komise bude pokračovat ve své práci v rámci probíhajících jednání o přistoupení; 

45. vyzývá Komisi, aby uplatňovala zlepšenou rozvojovou politiku zaměřenou na výsledky, 

která zajistí větší účinnost pomoci a zaručí pevnější koherenci politiky a větší koordinaci 

dárců na úrovni jednotlivých států, EU i na globální úrovni, a stále více spolupracovala 

s nastupujícími světovými aktéry rozvoje; trvá na potřebě vytvořit účelový svěřenecký 

fond, který by se věnoval problematice podvýživy v rozvojových zemích, a zahájit postup 

konzultací o problému zabírání půdy; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila větší účinnost 

pomoci EU v souvislosti s možným programem plnění rozvojových cílů tisíciletí po roce 

2015; 

Obchod 

46. reciproční a vyváženou otevřenost trhů pokládá za strategický nástroj politiky, který může 

přispět k vnitřnímu růstu a zaměstnanosti v EU; zdůrazňuje důležitost zapojení Parlament 

ve všech fázích jednání a je i nadále přesvědčeným zastáncem multilaterálního přístupu k 

mezinárodnímu obchodu; zdůrazňuje důležitost boje proti protekcionismu na 

multilaterální úrovni a prostřednictvím všech obchodních dohod; 

47. podporuje úsilí Komise ve všech probíhajících bilaterálních a regionálních jednáních o 

obchodu; uvědomuje si nutnost nadále usilovat o pokrok při dosahování bilaterálních 

dohod o volném obchodu s významnými partnery; 

48. zdůrazňuje důležitost, jakou přikládá důrazu na lidská práva, sociální a environmentální 

standardy a sociální odpovědnost podniků ve veškeré mezinárodní politice, spolu 

s jasnými pravidly vyžadujícími zodpovědné chování evropských společností;  

 

o 

o     o 

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států. 

 


