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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ugotavlja, da izvajanje direktive o poštnih storitvah ni privedlo do popolnega razmaha 

konkurence in dokončne vzpostavitve notranjega trga za storitve dostave pisemskih 

pošiljk in paketov; 

2. želi spomniti na pomembno vlogo obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve v 

poštnem sektorju za razvoj pravičnega enotnega trga za državljane, potrošnike ter mala 

in srednja podjetja; ugotavlja, da se ta obveznost v državah članicah zelo različno 

izvaja, kar kaže, da imajo države članice nekaj prožnosti, da univerzalne storitve 

opredelijo glede na domače razmere, tudi na lokalni ravni; 

3. meni, da raven prenosa direktive ni zadovoljiva, tudi kar zadeva vprašanja, kot so 

strukturno ločevanje, dostop do omrežij in zahteve za pridobitev dovoljenja; ugotavlja, 

da je Komisija zoper dve državi članici zaradi vsebinskih vprašanj sprožila postopek za 

ugotavljanje kršitev; poziva Komisijo, naj preverja, ali zakonodajni ukrepi, ki so jih 

sprejele države članice, ustrezajo popolnemu prenosu direktive, in naj v primeru, da 

temu ni tako, sprejme odločne ukrepe za rešitev tega vprašanja; je seznanjen s sodbo 

Sodišča Evropske unije v zadevi C-340/13, v kateri je navedeno, da načelo 

nediskriminacije iz člena 12 direktive o poštnih storitvah ne izključuje možnosti, da 

izvajalec univerzalne storitve iz legitimnega razloga spodbujanja povpraševanja uvede 

količinski rabat za posamezno poslovno stranko; je seznanjen tudi s tem, da je Sodišče v 

predhodni sodbi v združenih zadevah od C-287/06 do C-292/06 poudarilo, da lahko 

operativni popusti privedejo do nezakonite diskriminacije; 

4. je seznanjen s potrditvijo Komisije, da v direktivi o poštnih storitvah ni zahtevana 

posebna lastniška struktura za izvajalce univerzalne storitve; meni, da bi bilo treba 

izvajalce univerzalne storitve in druge izvajalce spodbujati k naložbam in inovacijam na 

področju zagotavljanja učinkovitih in kakovostnih poštnih storitev v korist strankam, 

namesto da se jim to preprečuje; spodbuja javne organe in države članice, naj z 

naložbami podprejo posodobitev in prenovitev sektorja in naj za to uporabijo 

mehanizme financiranja, ki v skladu s politiko EU na področju konkurence veljajo za 

najprimernejše; 

5. ugotavlja, da je v številnih državah članicah zaradi upada količine pisemskih pošiljk vse 

težje zagotavljati univerzalne poštne storitve; priznava, da veliko imenovanih izvajalcev 

univerzalne storitve za financiranje te storitve uporablja prihodke od komercialnih 

dejavnosti, ki ne sodijo v univerzalno storitev; opozarja na tesno povezavo med 

razvojem poštnih storitev in storitev dostave paketov ter e-trgovanjem in e-

nadomeščanjem; poziva Komisijo, naj stalno spremlja razvoj poštnega sektorja in 

sektorja dostave paketov in uporabo prožnosti, ki jo zagotavlja uporaba direktive o 

poštnih storitvah, v državah članicah, da se zagotovi vzdržnost zagotavljanja 

univerzalne storitve in kakovost zagotovljenih storitev; priznava, da so se pričakovanja 

uporabnikov spremenila in da kampanja Keep Me Posted EU (Pošiljajte mi pošto) 

koristno prispeva k spodbujanju izbire za potrošnike; meni, da bi moralo biti 

potrošnikom vedno, ko bi želeli, na voljo e-nadomeščanje; 
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6. ponovno izraža podporo forumu uporabnikov poštnih storitev, ki ga je Komisija 

ustanovila leta 2011 in omogoča razpravo med uporabniki, izvajalci, sindikati in 

drugimi deležniki o vprašanjih, ki vključujejo vprašanja o zadovoljstvu končnih 

uporabnikov, zahtevah poslovnih uporabnikov in o tem, kako izboljšati dostavo v 

okviru e-trgovine; meni, da je ta forum zelo koristen in bi se moral redno sestajati, da bi 

poiskali možne rešitve za izboljšanje poštnih storitev in storitev dostave paketov; poziva 

Komisijo, naj podrobno preuči razvoj poštnih storitev glede na nove digitalne akterje v 

vzponu in oceni možne posledice in priložnosti za obstoječe poštne storitve in zaposlene 

v tem sektorju; pozdravlja povečanje zaposlitvenih možnosti v sektorju dostave paketov 

in spodbuja države članice k razvoju politik za nadaljnje izboljšanje spretnosti, 

izobrazbe in usposobljenosti delavcev v tem sektorju; ugotavlja, da se za dostavo 

paketov in poštnih pošiljk v vse večji meri najemajo delavci za polovični delovni čas in 

s pogodbami za določen čas prek agencij za zaposlovanje ter samozaposlene osebe; 

ugotavlja, da so visokokakovostna trajnostna delovna mesta pomembna za zagotavljanje 

storitev potrošnikom z visokimi in usklajenimi standardi, in meni, da bi morale države 

članice sprejeti potrebne ukrepe, da bi zagotovile poštene delovne pogoje v tem 

sektorju, ne glede na zaposlitveni status; 

7. meni, da se lahko kakovost, dostopnost in zanesljivost dostave paketov v EU izboljšajo 

in se tudi morajo izboljšati, kljub temu da se pogoji v posameznih državah razlikujejo, 

poleg tega pa je treba okrepiti zaupanje potrošnikov, tudi na podeželju in oddaljenih 

območjih, krajih in občinah; poudarja, da je treba zagotoviti dostopnost poštnih storitev 

za invalide in da je pri tem pomemben akt o dostopnosti, zlasti kar zadeva čezmejno 

dostavo in e-trgovanje; 

8. želi spomniti, da se tržni delež storitev čezmejne dostave vse bolj povečuje, kar je treba 

podpreti; je seznanjen z ugotovitvami v okviru javnega posvetovanja Komisije o 

čezmejni dostavi paketov; poudarja, da sodijo visoke cene dostave, nepreglednost, 

nezadovoljivi roki dostave, pomanjkanje informacij in nejasnost glede odgovornosti v 

primeru izgube ali poškodbe pošiljke med največje ovire, s katerimi se potrošniki in 

trgovci na drobno srečujejo pri spletnem trgovanju v EU; ugotavlja, da je za uresničitev 

vsega potenciala enotnega digitalnega trga pomembno, da so storitve dostave paketov 

cenovno sprejemljive in zanesljive; zato pozdravlja, da namerava Komisija leta 2016 

uvesti ukrepe za izboljšanje preglednosti cen in krepitev regulativnega nadzora nad 

dostavo paketov, in poziva Komisijo, naj preuči ukrepe za dostop do poštnih omrežij, da 

bi ustrezno rešili vse težave, s katerimi se soočajo potrošniki in podjetja na trgu dostave; 

9. meni, da je evropski postopek v sporih majhne vrednosti uporabna rešitev za potrošnike 

in podjetja pri čezmejnih transakcijah; poudarja, da lahko direktiva o alternativnem 

reševanju sporov in spletna platforma, uvedena z Uredbo (EU) št. 524/2013 o spletnem 

reševanju potrošniških sporov, koristita potrošnikom ter podjetjem pri čezmejnih 

transakcijah; je zaskrbljen, ker je doslej le 24 držav članic v svojo zakonodajo preneslo 

direktivo o alternativnem reševanju sporov, čeprav je bil rok za prenos julij 2015, kar 

pomeni, da je več milijonov evropskih državljanov prikrajšanih za ta pomemben 

mehanizem odškodnin; poziva, naj se po potrebi preuči uvedba dodatnih mehanizmov 

za zagotavljanje ustrezne odškodnine potrošnikom pri poštnih storitvah; 

10. poziva Komisijo, naj s sprejetjem ukrepov zagotovi enake konkurenčne pogoje za 

prvotne in alternativne izvajalce ter olajša dostop za mala in srednja podjetja v poštnem 
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sektorju; ponavlja, da je preglednost v zvezi z vsemi posebnimi cenami, popusti, pogoji 

ali rabati ključni element direktive o poštnih storitvah, da se zagotovi nediskriminatorno 

obravnavanje vseh uporabnikov poštnih storitev; poziva Komisijo, naj odpravi ovire za 

čezmejno in domačo konkurenco, da bodo lahko potrošniki in podjetja, zlasti mala in 

srednja, izkoristili prednosti pravega enotnega trga za poštne storitve; 

11. je prepričan, da bi morali imeti potrošniki možnost, da enostavno primerjajo delovanje 

različnih izvajalcev poštnih storitev, vključno s cenami, pokritostjo in hitrostjo dostave; 

ugotavlja, da bi lahko vzpostavljanje platform za distribucijske storitve in spletnih mest 

za primerjavo cen, izboljšanje sistemov za iskanje in sledenje ter druge podobne 

pobude, ki spodbujajo ozaveščenost potrošnikov, koristili razvoju čezmejnih poštnih 

storitev v EU; 

12. opozarja na vlogo, ki bi jo lahko imeli mehanizmi EU za financiranje pri spodbujanju 

inovacij na področju poštnih storitev in dostave, vključno z možnostmi e-trgovanja, v 

korist potrošnikov, okolja ter malih in srednjih podjetij in rešitev, usmerjenih v socialno 

vključenost in dostopnost; ugotavlja, da bi bilo treba za izboljšanje delovanja poštnega 

sektorja spodbujati sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi za poštne 

storitve, Komisijo, organi za konkurenco, organi za varstvo potrošnikov, e-trgovci in 

vsemi izvajalci čezmejne dostave; želi spomniti, da je Parlament Komisijo pozval, naj 

razišče možnosti oblikovanja znakov zaupanja za e-trgovanje in preuči, ali bi lahko ti 

znaki prispevali tudi k zagotavljanju kakovosti in zanesljivosti storitev dostave. 
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