
16112/09 pp/ib 1
DG C 1 SK

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 24. novembra 2009 (27.11)
(OR. en)

16112/09

COMPET 483
MI 435
SOC 710
CONSOM 218

POZNÁMKA
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Rada pre konkurencieschopnosť
Č. predch. dok.: 15706/09 COMPET 472 MI 421 SOC 677 CONSOM 211
Predmet: Priority vnútorného trhu v nasledujúcom desaťročí – príspevok Rady pre 

konkurencieschopnosť k lisabonskému programu na obdobie po roku 2010
– prijatie záverov Rady

Delegáciám v prílohe zasielame návrh záverov Rady o prioritách vnútorného trhu v nasledujúcom 

desaťročí, ktoré sú príspevkom Rady pre konkurencieschopnosť k lisabonskému programu na 

obdobie po roku 2010, ktorý vypracoval Výbor stálych predstaviteľov na zasadnutí 18. novembra 

2009.

Rada pre konkurencieschopnosť sa vyzýva, aby tieto závery prijala na zasadnutí 3. a 4. decembra 

2009.

_______________
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PRÍLOHA

Návrh záverov Rady o prioritách vnútorného trhu v nasledujúcom desaťročí – príspevok 

Rady pre konkurencieschopnosť k lisabonskému programu na obdobie po roku 2010

RADA pre konkurencieschopnosť,

PRIPOMÍNAJÚC svoje závery z 24. septembra 2009 s názvom Ako zlepšiť fungovanie vnútorného 

trhu, 

1. KONŠTATUJE, že vnútorný trh je základným kameňom európskej integrácie, ktorý v 

súčasnej hospodárskej situácii preukázal svoju odolnosť, a že EÚ by sa pre budúcnosť mala 

poučiť z vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na vnútorný trh. V globálnej ekonomike 

zabezpečuje silný vnútorný trh udržateľný rast a zamestnanosť. ZDÔRAZŇUJE, že na to, aby 

EÚ dokázala čeliť novým výzvam, musí svoj vnútorný trh ďalej posilniť a prehĺbiť. 

S ohľadom na novú Komisiu a obnovenú stratégiu EÚ pre rast a zamestnanosť by EÚ mala 

súčasné výzvy premeniť na príležitosti a vypracovať jasnú a súdržnú stratégiu 

konkurencieschopnosti pre dobre fungujúci vnútorný trh na nasledujúce desaťročie. 

SÚHLASÍ preto s tým, že by sa na základe strategických priorít mali prijať opatrenia 

v oblastiach, v ktorých je prínos pre občanov, spotrebiteľov a podniky, predovšetkým MSP a 

mikropodniky, najväčší;

2. NAZDÁVA SA, že pre nadchádzajúce roky existuje niekoľko kľúčových oblastí, ktorými je 

naliehavo potrebné sa zaoberať vrátane odstránenia pretrvávajúcich prekážok. VÍTA preto 

iniciatívu Komisie opätovne stanoviť vnútorný trh ako kľúčový strategický cieľ budúcej 

Komisie;

3. S USPOKOJENÍM BERIE NA VEDOMIE úmysel Komisie uskutočniť komplexnú analýzu 

vnútorného trhu vrátane hodnotenia existujúcich právnych predpisov; V tejto súvislosti 

ZDÔRAZŇUJE potrebu účinnej koordinácie a VYZÝVA budúcu Komisiu, aby predložila 

nový balík pre vnútorný trh s prípadnými návrhmi konkrétnych činností a nových iniciatív; 

VYZÝVA Komisiu, aby zohľadnila potreby siete infraštruktúry a venovala tiež náležitú 

pozornosť sociálnemu rozmeru a službám všeobecného záujmu a zároveň zabezpečila prínosy 

pre MSP; 
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4. Kým nastane táto nová fáza vo vývoji vnútorného trhu, OPÄTOVNE POTVRDZUJE 

význam včasného a účinného realizovania činností prebiehajúcich v oblasti vnútorného trhu, 

nadväzujúc na úspechy v kontexte preskúmania jednotného trhu, konkrétne na prístup 

založený na partnerstve a dôkazoch a zameraný na účinky; 

5. PRIPOMÍNA, že je potrebné prijať praktické opatrenia na ďalšie zlepšenie fungovania 

vnútorného trhu, najmä v oblasti praktických informácií, administratívnej spolupráce a 

presadzovania vrátane riešenia problémov. PRIPOMÍNA rozsiahlu škálu nástrojov, ktoré má 

EÚ k dispozícii a medzi ktoré patrí, tam, kde je to vhodné, harmonizácia, ako aj vzájomné 

uznávanie. SÚHLASÍ s tým, že je potrebné stanoviť priority a zlepšiť navrhovanie, 

uplatňovanie, monitorovanie a presadzovanie právnych predpisov s cieľom zabezpečiť účinný 

regulačný rámec priaznivý pre vnútorný trh;

6. ZDÔRAZŇUJE, že pri posúdeniach vplyvu legislatívnych návrhov EÚ je dôležité zaoberať 

sa okrem iných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov aj vonkajšími 

aspektmi s cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi vnútornou reguláciou a vonkajšou 

konkurencieschopnosťou;

Kľúčové oblasti

Služby a tovary

7. ZDÔRAZŇUJE, že sektor služieb je pre budúci rast a zamestnanosť kľúčovým aktívom . 

Smernica o službách je základným krokom smerom k uľahčeniu voľného pohybu služieb. 

Dopyt po nových službách bude v budúcnosti naďalej narastať. V tejto súvislosti by sa mali 

prípadne zvážiť dodatočné opatrenia na ďalšie zlepšenie cezhraničného poskytovania služieb;
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8. ZDÔRAZŇUJE význam účinného a transparentného procesu vzájomného hodnotenia 

smernice o službách, ktorý umožní politické závery založené na dôkazoch, pomôže 

zabezpečiť jej kvalitné vykonávanie vo všetkých členských štátoch a v decembri 2010 vyústi 

do súhrnnej správy, ktorú budú v prípade potreby sprevádzať návrhy na ďalšie iniciatívy; 

Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby na účely tohto procesu existovali vhodné 

dojednania vrátane zdrojov; 

9. OPÄTOVNE ZDÔRAZŇUJE  význam voľného pohybu tovaru a účinného vykonávania 

balíka návrhov o výrobkoch. NABÁDA Komisiu na to, aby pokračovala vo svojom úsilí 

o prispôsobenie existujúcich harmonizačných právnych predpisov Spoločenstva tomuto 

novému legislatívnemu rámcu, podporovala členské štáty pri jeho vykonávaní a aby 

predchádzala vytváraniu neodôvodnených prekážok voľnému pohybu tovaru v nezosúladenej 

oblasti; VYZÝVA na širší pohľad na dohľad nad trhom1, ktorý je nevyhnutným nástrojom pre 

bezpečnosť výrobkov, obchod a posilnenie dôvery vo vnútorný trh; 

10. ZDÔRAZŇUJE význam normalizácie ako hnacej sily inovácie a VÍTA iniciatívu Komisie 

preskúmať Európsky normalizačný systém s osobitným dôrazom na dobre fungujúce 

vnútroštátne štruktúry; VYZÝVA Komisiu, aby osobitnú pozornosť venovala sektoru služieb;

Spotrebitelia

11. ZDÔRAZŇUJE, že dobre fungujúci vnútorný trh je potrebný na posilnenie dôvery 

spotrebiteľov na to, aby využili príležitosti, ktoré takýto trh ponúka. Na to, aby sa 

spotrebiteľom umožnilo prispieť k rozvoju konkurencieschopného trhu, je potrebná aktívna 

spotrebiteľská politika. POTVRDZUJE, že bude naďalej venovať osobitnú pozornosť 

navrhovanej smernici o právach spotrebiteľov s cieľom dosiahnuť plne fungujúci vnútorný trh 

a zabezpečiť prínosy pre spotrebiteľov i podniky vrátane MSP,  a to vytvorením správnej 

rovnováhy medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov a dobre fungujúcim vnútorným 

  
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa 

stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov 
na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.
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trhom; ZDÔRAZŇUJE, že na to, aby sa zlepšil výkon vnútorného trhu, je zásadne dôležité 

zamerať sa na odstránenie prekážok, ktoré komplikujú a predražujú cezhraničné obchodné 

vzťahy medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi vrátane elektronického obchodu; 

Práva duševného vlastníctva

12. ZDÔRAZŇUJE, že je dôležité vytvoriť patent Spoločenstva, súd pre európske patenty a 

patenty Spoločenstva a ďalej zlepšovať ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva s 

cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov; VÍTA zámer Komisie predložiť 

komplexnú stratégiu týkajúcu sa práv duševného vlastníctva;

13. ZDÔRAZŇUJE, že na to, aby sa prispelo k realizácii voľného pohybu znalostí a inovácií –

tzv. „piatej slobody“ – v rámci vnútorného trhu, je dôležité dosiahnuť dohodu v tejto oblasti s 

cieľom prispieť k rastu a zamestnanosti; 

Vonkajšie hľadiská

14. ZDÔRAZŇUJE, že pre vonkajšiu konkurencieschopnosť EÚ je zásadne dôležitý dobre 

fungujúci vnútorný trh; ZDÔRAZŇUJE, že ďalším tlakom na čoraz väčšie otváranie trhov, 

ktoré by malo viesť k obojstranným prínosom, je potrebné zabezpečiť, aby trh EÚ zostal 

otvorený svetu a aby ostatné trhy boli otvorené pre náš obchod. Bezproblémový tok obchodu 

a investícií v rámci EÚ a medzi EÚ a našimi vonkajšími obchodnými partnermi je kľúčom k 

dlhodobejšej produktivite, rastu a blahobytu. V tejto súvislosti POZNAMENÁVA, že 

vnútorné a vonkajšie politiky by sa mali vzájomne posilňovať; 

15. SÚHLASÍ s tým, že obnovená stratégia EÚ pre rast a zamestnanosť musí obsahovať 

explicitný vonkajší program, ustanovovať súbor konkrétnych a súdržných opatrení, ktorých 

cieľom bude zachytiť pozitívne účinky vonkajšieho obchodu a otvorenosti na 

konkurencieschopnosť EÚ a riešiť všetky súvisiace výzvy vrátane podpory prístupu EÚ na 

tretie trhy na základe medzinárodne dohodnutých pravidiel, najmä pokiaľ ide o spravodlivú 

hospodársku súťaž a ochranu práv duševného vlastníctva.;
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16. ZDÔRAZŇUJE, že cieľom týchto opatrení, ktoré sú v súlade s predchádzajúcimi politickými 

iniciatívami, konkrétne stratégiou Globálna Európa, by malo byť okrem iného zvýšiť prístup 

na trh, liberalizovať multilaterálny obchod v rámci kola rokovaní z Dauhy a zároveň 

dosiahnuť podrobné, vyrovnané a komplexné dohody o voľnom obchode v súlade s 

kľúčovými hospodárskymi kritériami a politickými cieľmi ustanovenými v stratégii Globálna 

Európa;

17. Okrem toho KONŠTATUJE význam regulačných dialógov a skutočnosť, že na zvýšenie 

transparentnosti a spolupráce by sa mali aktívne presadzovať konkrétne opatrenia a v tejto 

súvislosti: 

a) ZDÔRAZŇUJE kľúčovú úlohu otvorených medzinárodných noriem pre prístup na trh a 

odstránenia prekážok pre obchod; ZDÔRAZŇUJE význam právnych predpisov, ktoré 

zohľadňujú medzinárodné normy, ako aj postupy posudzovania zhody, najmä 

vyhlásenia výrobcu o zhode, a v iných prípadoch spoluprácu v oblasti akreditácie a 

dohľadu nad trhom; 

b) VYZÝVA Komisiu, aby spolu s členskými štátmi na základe získaných skúseností 

preskúmala možnosť zriadenia komplexného internetového informačného portálu o 

pravidlách a nariadeniach týkajúcich sa obchodovania s tovarom, službami a 

investíciami s cieľom zvýšiť transparentnosť pre hospodárske subjekty;

c) VYZÝVA Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o vykonávanie 

najúčinnejších a podnikateľsky najpriaznivejších colných postupov na svete s cieľom 

uľahčiť obchod a posilniť bezpečnosť dodávateľského reťazca, zdravie a bezpečnosť, 

ako aj ochranu práv duševného vlastníctva a životného prostredia; 
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Koordinácia a ďalšie kroky

18. ZDÔRAZŇUJE potrebu účinnejšej koordinácie medzi rôznymi oblasťami politiky vrátane 

koordinácie medzi politikou v oblasti vnútorného trhu a obchodnou politikou, aby sa 

zabezpečilo identifikovanie a riadne riešenie otázok, ktoré sú pre konkurencieschopnosť 

podnikov v EÚ vrátane MSP najdôležitejšie; VYZÝVA Komisiu, aby posilnila koordináciu 

otázok týkajúcich sa vnútorného trhu vo všetkých svojich politikách a SÚHLASÍ s tým, že 

vo svojej horizontálnej úlohe zaujme podobný prístup; 

19. ZDÔRAZŇUJE, že príspevok vonkajšieho programu k rastu a konkurencieschopnosti EÚ by 

sa mal prehodnotiť a malo by sa naň nadviazať. V rámci toho by sa mala posúdiť otvorenosť 

samotnej EÚ, ako aj otvorenosť tretích krajín s cieľom zabezpečiť, aby podniky EÚ pôsobili 

v skutočne globálnom konkurenčnom prostredí; 

20. OČAKÁVA, že Komisia predloží ambiciózne opatrenia týkajúce sa vnútorného trhu vrátane 

budúceho balíka o vnútornom trhu; VYZÝVA Komisiu, aby Radu pre konkurencieschopnosť 

o pokroku v tejto otázke pravidelne informovala;

21. OPÄTOVNE POTVRDZUJE svoj zámer na základe vstupov Komisie raz za rok preskúmať 

pokrok v horizontálnych otázkach týkajúcich sa vnútorného trhu vrátane jeho vonkajších 

aspektov s cieľom dosiahnuť, aby vnútorný trh naplno fungoval. 

______________


