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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko ke sdělení 
Komise „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky” (COM(2015) 
550 final).

Komise vítá, že Senát v obecné rovině vyjádřil podporu pro opatření uvedená v tomto sdělení, 
jejichž cílem je modernizovat vnitřní trh.

Jednotný trh je jedním z největších úspěchů Evropy. Tím, že umožňuje volnější pohyb osob, 
služeb, zboží a kapitálu v největší ekonomice světa (s HDP ve výši 14 bilionů eur), skýtá 
obrovské příležitosti pro evropské podniky a spotřebitelům přináší větší výběr a nižší ceny. 
Umožňuje občanům cestovat, žít, pracovat a studovat tam, kde si to přejí. Tyto výhody však 
nejsou vždy skutečně realizovány, protože pravidla jednotného trhu nejsou známa, 
neuplatňují se nebo je prostě maří jiné překážky. Jednotný trh se zároveň musí vyvíjet tak, 
aby se na něm mohly prosadit inovační nápady a inovativni obchodní modely.

Proto se Komise rozhodla přijmout strategii pro jednotný trh, jíž odpoví na výše uvedené 
výzvy. Tato strategie je provázána s dalšími cíli Komise vytyčenými v jejím pracovním 
programu. Strategie pro jednotný trh je důležitou součástí investičního plánu pro Evropu a 
navazuje na strategii pro jednotný digitální trh, jakož i na unii kapitálových trhů.

Komise vítá, že Senát podporuje konkrétní iniciativy uvedené ve stanovisku, jako jsou 
opatření na podporu malých a středních podniků a začínajících podniků, odstraňování 
překážek vnitřního trhu, modernizace normalizačního systému a také optimalizace zadávání 
veřejných zakázek v rámci jednotného trhu.

Vážený pan Milan ŠTĚCH 
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Výše uvedené body vycházejí ze sdělení o strategii pro jednotný trh, kterou Komise přijala 
dne 25. října 2016. Tyto iniciativy jsou prováděny v koordinaci s Evropským parlamentem 
a Radou.

Těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.
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