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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o reviziji enotnega trga: premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in 
uveljavljanjem
(2007/2024(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu "Agenda državljanov - doseganje 
rezultatov za Evropo" (KOM(2006)0211),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij "Enotni trg za državljane - vmesno 
poročilo za spomladansko zasedanje Evropskega sveta leta 2007" (KOM(2007)0060),

– ob upoštevanju sporočila Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu "Izvajanje 
prenovljene lizbonske strategije za rast in delovna mesta - leto 
uresničevanja"(KOM(2006)0816),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij "Letna strategija politik za leto 2008" 
(KOM(2007)0065),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru "Notranji trg blaga: temelj konkurenčnosti Evrope" 
(KOM(2007)0035),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu 
potrošnikov (KOM(2006)0744),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij "Strateški pregled boljše pravne ureditve v 
Evropski uniji (KOM (2006)0689),

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 8. in 9. marca 2007,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2007 o socialnih storitvah splošnega 
pomena v Evropski uniji1,

– ob upoštevanju berlinske izjave z dne 25. marca 2007,

– ob upoštevanju gospodarskega poročila Komisije št. 271 "Koraki k okrepljenemu 
gospodarskemu povezovanju: notranji trg v 21. stoletju - prispevek k pregledu enotnega 
trga",

– ob upoštevanju člena 45 poslovnika,

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0070.
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A. ker je bil enotni trg odločilni korak k evropskemu povezovanju in je prispeval h 
gospodarski blaginji in ustvarjanju novih delovnih mest, kar je koristilo potrošnikom in 
ima pomembno vlogo pri izpolnjevanju ciljev lizbonske strategije,

B. ker je lizbonska strategija poudarila cilj socialne kohezije in predpostavlja večje 
vključevanje socialne dimenzije v sektorske politike Evropske unije,

C. ker bo izvajanje lizbonske strategije povzročilo strukturne reforme v državah članicah in 
odpiranje trgov, vendar se bo zaradi tega povečala tudi potreba po obsežnejši pravni 
ureditvi zaradi zagotavljanja poštene konkurence,

D. ker je treba še izboljšati delovanje enotnega trga,

E. ker je treba dokončati odpiranje omrežnih industrij, kot so prevoz, telekomunikacije, 
poštne storitve in prevoz energije,

F. ker je treba zmanjšati upravno breme podjetij, zlasti malih in srednjih,

G. ker je treba globalizacijo in mednarodni okvir popolnoma vključiti v načrtovanje 
učinkovitih politik na enotnem trgu,

H. ker mora Komisija pri izvajanju svojih politik, zlasti politike notranjega trga, v celoti 
upoštevati širitev EU.

Uvod

1. pozdravlja delo, ki ga je Komisija opravila v zvezi s pregledom enotnega trga, in poudarja, 
da je pomembno v ta proces vključiti vse zainteresirane strani;

2. želi, da se okrepijo delovni odnosi z nacionalnimi parlamenti, da bodo tako nacionalni 
predstavniki državljanov iz držav članic jasneje videli bistvo in koristi notranjega trga;

Povečano zaupanje interesnih skupin v notranjem trgu:

3. meni, da bi morala analiza specifičnih težav v vsakem gospodarskem sektorju imeti večjo 
vlogo pri oblikovanju novih političnih pobud;

4. ker je socialna kohezija en izmed bistvenih sestavnih delov notranjega trga, poziva k 
pomenu krepitve zaupanja državljanov prek spodbujanja socialnih ciljev, ki so skupni 
vsem državam članicam, tj. kakovostne službe, enake možnosti, varovanje zdravja in 
okolja ob upoštevanju evropske kulturne raznolikosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo Evropa na teh področjih igrala vlogo zaščitnice in se tako izognila zakonodajni 
konkurenci med državami članicami;

5. poudarja, da je dobra politika enotnega trga ključna za spodbujanje inovativnosti s 
povečanjem konkurence in za oblikovanje podjetjem prijaznega okolja (kar je zlasti 
pomembno za mala in srednja podjetja);
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6. poziva Komisijo, da nemudoma sprejme celovito strategijo na področju pravic 
intelektualne lastnine in okrepi zaščito teh pravic, da se tako podpre inovacije, spodbudi 
industrijsko zmogljivost Evrope in podpre rast; poudarja, da je zelo pomembno 
vzpostaviti patent Skupnosti, kot tudi sodni sistem, v katerem bo Sodišče Evropskih 
skupnosti vrhovno sodišče; upošteva sporočilo Komisije z dne 3. aprila o izboljšanju 
sistema evropskih patentov;

7. poudarja pomen boja proti goljufijam in piratstvu znotraj enotnega trga;

8. meni, da je izjemno pomembno reševati vprašanja v zvezi s podnebnimi spremembami in 
zagotoviti trajnostni razvoj, prav tako ima politika enotnega trga, ki spodbuja trajnostno, 
in konkurenčno energijo, ključno vlogo pri doseganju teh ciljev; pozdravlja sklepe 
spomladanskega evropskega vrha 2007; vendar obžaluje, da je bil morebitni prispevek 
jedrske energije tako malo poudarjen;

9. pozdravlja pobude Komisije za opredelitev, v prvi fazi, skupnih načel v zvezi s storitvami 
splošnega pomena ter za pojasnitev nedoslednosti na področju zdravstvenih in socialnih 
storitev splošnega pomena na notranjem trgu;

10. poudarja pomen okrepitve zaupanja potrošnikov v nakupe, ki potekajo na čezmejni ravni; 
zato pozdravlja zeleno knjigo Komisije o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu 
potrošnikov; ugotavlja, da so obstoječih klavzul za minimalno usklajevanje vir pravne 
negotovosti za podjetja in potrošnike; meni, brez napovedovanja rezultata posvetovanja, 
da je najbolj primeren mešan pristop s horizontalnim instrumentom, če se želi okrepiti 
zaupanje potrošnikov;

11. poudarja, da mora sklepanje pogodb o javnih naročilih potekati na pošten in pregleden 
način, ob spoštovanju pravil javnega naročanja, saj to lahko spodbudi tudi inovativnost in 
tehnološki razvoj; poziva Komisijo, naj izboljša dostop malih in srednjih podjetij do 
javnih naročil;

12. meni, da je prost pretok blaga ključni element za učinkovitost enotnega trga; zato 
pozdravlja pobudo Komisije za izboljšanje delovanja notranjega trga na tem področju;

13. meni, da neformalna omrežja, kot so Solvit in Evropska mreža potrošniških centrov 
(ECC-Net), pomembno dopolnjujejo uradne in pravne instrumente, ki so na voljo 
državljanom in podjetjem; pozdravlja pobudo za ustanovitev informacijskega omrežja za 
notranji trg;

Zmanjšanje upravnih bremen

14. pozdravlja pobude Komisije za zmanjšanje upravnih bremen podjetij in poziva k 
dodatnemu prizadevanju na tem področju; poudarja, da je treba opredeliti pravo 
ravnovesje med odprtostjo trga in obsegom pravne ureditve;

15. poudarja, da predstavlja vzajemno priznavanje pomemben element notranjega trga, ki se 
ga mora oceniti v odnosu do potrebnega približevanja zakonodaje na nekaterih ključnih 
področjih;
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16. vendar poudarja, da mora enotni trg 21. stoletja delovati v okviru potrebnih in 
sorazmernih pravil; zato poudarja, da je treba na ključnih področjih nadaljevati s 
harmonizacijo, zlasti na področju maloprodajnih finančnih storitev (vključno s plačilnimi 
sredstvi) in obdavčevanja; spodbuja Komisijo, da glede zadnje točke predvidi 
vzpostavitev konsolidirane enotne osnove za odmero evropskega davka za podjetja;

17. poudarja, da zmanjšanje obsega pravne ureditve ne pomeni nujno tudi njenega izboljšanja; 
zato poziva Komisijo, da predlaga nove uredbe za izboljšanje delovanja in povezovanja 
notranjega trga; ter konsolidira in poenostavi zakonodajo;

18. meni, da mora Komisija izboljšati usklajenost presoj vpliva, v okviru katerih je treba 
upoštevati stališča vseh zainteresiranih strani; zato pozdravlja ustanovitev odbora 
Komisije za presojo vpliva, in jo poziva, naj bodo ta mnenja objavljena; poziva, naj 
Evropski parlament opravi več presoj vpliva v podporo svojih predlogov;

19. opozarja, da bi morali opraviti tudi naknadno ocenjevanje zakonodaje, s čimer bi 
zagotovili uporabo pravil v skladu z njihovim namenom ter opozorili na morebitne 
nepredvidene negativne učinke;

20. soglaša s stališčem Komisije, da je s koregulacijo in samoregulacijo mogoče dopolniti 
zakonodajne pobude na nekaterih področjih;

21. meni, da so države članice odgovorne za boljši prenos in izvajanje novih zakonodajnih 
besedil EU; pozdravlja spodbudnejše podatke o prenosu nacionalne zakonodaje ter nov 
cilj evropskega spomladanskega vrha za postopno zmanjšanje "ciljnega" primanjkljaja pri 
prenosu na 1 %; poudarja, da je pomembno povečati in izboljšati upravno sodelovanje 
med pristojnimi nacionalnimi organi držav članic;

Mednarodna razsežnost

22. poudarja, da je pomembno zagotoviti enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu; 
poudarja, da je dobro delujoč enotni trg konkurenčna prednost za Evropo v okviru 
globalizacije;

23. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju notranjih politik sistematično ocenjuje in upošteva 
primerljive politike, ki jih uporabljajo veliki partnerji Evropske unije (ZDA, Rusija, 
Kitajska, Indija, Brazilija, Japonska...);

24. poudarja, da pobude za povečanje konkurenčnosti ne smejo znižati evropskih standardov; 
opozarja, da je pomembno razviti konstruktiven in uravnotežen dialog z zunanjimi 
partnerji;

25. priporoča Komisiji, naj previdno obravnava vsakršno reformo pravne ureditve glede 
zaščitnih klavzul EU proti nenadzorovani globalizaciji; poudarja, da so veljavni ukrepi 
trgovinske zaščite EU učinkoviti in bistveni za rast ter delovna mesta v svetovnem 
gospodarstvu, ki se hitro spreminja, prav tako poudarja, da bi moral ta proces reforme 
vključiti medsebojne koncesije, da se tako zaključi krog pogajanj Svetovne trgovinske 
organizacije iz Dohe;
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26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.



PE 386.697v03-00 8/11 PR\663673SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Notranji oziroma enotni trg ostaja ključni dosežek evropskega povezovanja in je eden izmed 
največjih uspehov Evrope. Štiri svobode, na katerih temelji notranji trg, so gonilna sila 
socialnega tržnega gospodarstva. Vzpostavitev enotnega trga je proces, ki se še ni zaključil, 
ker se nenehno razvija in raste znotraj globaliziranega in spreminjajočega se sveta.

Poglabljanje in dokončno oblikovanje notranjega trga je nujen in odločilen dejavnik za 
prihodnja leta. V 21. stoletju bi morala Evropa doseči odprt in popolnoma učinkovit enotni 
trg, na katerem bi se uporabljale štiri svobode, okrepiti solidarnost, omogočiti uspeh tako na 
individualni kot kolektivni ravni ter prispevati k trajnostnemu razvoju. Pregled notranjega 
trga, ki ga je pripravila Komisija, je na voljo ob pravem času.

Po tem ko je Evropska unija od 6 držav članic zrasla na 27 in dosegla uspešno vključevanje, 
ki je lahko vzor za druge kontinente, pa mora še zbuditi zaupanje državljanov. Državljani 
vseh držav članic dvomijo v notranji trg in druge skupne politike.

Notranji trg je instrument za solidarnost, do katere se pride prek vključevanja. Brez 
oblikovanja blaginje in delovnih mest ne more priti do socialnega napredka: tu se skriva 
smisel našega dela.

Z vključevanjem predstavnikov nacionalnih parlamentov v delo Evropskega parlamenta, bi 
prispevali k boljšemu razumevanju prednosti, bistva in potreb enotnega trga.

Poglabljanje notranjega trga mora spodbuditi evropsko kohezijo, modernizacijo in 
konvergenco naših gospodarstev ter socialno zaščito Evropejcev. Koristi notranjega trga na 
številnih področjih še niso vidne. To poročilo bo med drugim poudarilo storitve splošnega 
pomena, socialno področje, maloprodajne finančne storitve, potrošnjo, obdavčevanje, 
energijo, mobilnost delavcev in intelektualno lastnino.

Socialna kohezija je sestavni del poglabljanja notranjega trga. Njen uspeh oblikujejo delavci. 
To poročilo želi poudariti pomen odprave omejitev za prosti pretok delavcev ter na splošno 
izboljšati zaupanje državljanov s spodbujanjem socialnih ciljev, skupnih vsem državam 
članicam, kot so kakovostna delovna mesta, enake možnosti, varovanje zdravja in okolja, ob 
upoštevanju kulturne raznolikosti v državah članicah. Poglabljanje notranjega trga mora imeti 
za cilj omejevanje učinkov zakonodajne konkurence med državami članicami na socialnem 
področju.

Prav tako vaš poročevalec meni, da je bistvenega pomena to, da Komisija pojasni razmišljanja 
v odnosu do javnih storitev.

Storitve splošnega pomena (SSP) se priznavajo kot eden izmed stebrov evropskega socialnega 
modela. Če gledam na SSP kot na temelj socialne in ozemeljske kohezije Evropske unije, in 
če upoštevamo kakovostne SSP kot dejansko podporo za gospodarski razvoj in oblikovanje 
delovnih mest, vaš poročevalec meni, da je zaželeno, da Komisija predlaga, čeprav brez 
napovedi dela Evropskega parlamenta, listino storitev splošnega pomena. To bi bilo uradno 
besedilo, ki bi razvilo pojem skupne vrednote iz člena 16 pogodbe o ES in podrobno navedlo 
načela in pogoje pod katerimi lahko SSP izpolnijo svojo nalogo; besedilo, ki lahko služi kot 
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priporočilo za iskanje ravnovesja med njihovo gospodarsko in socialno dimenzijo.

Vendar pa se, ob upoštevanju načela subsidiarnosti in pristojnosti držav članic pri 
organiziranju in financiranju SSP, vaš poročevalec sprašuje o možnosti oblikovanja okvirne 
direktive o takšnih storitvah.

Vsekakor pa se Parlament sklicuje na nujnost uspešnih sektorskih pobud za zdravstvene 
storitve in socialne storitve splošnega pomena.

Notranji trg oblikuje del vsakodnevnega življenja državljanov do tolikšne mere, da se sploh 
ne zavedajo več prednosti in koristi, ki jih lahko od njega imajo. Nujno je, da se razširi 
možnosti državljanov in se jim ponudi kakovostne izdelke in boljše možnosti za čezmejne 
nakupe. S tem v zvezi naš poročevalec pozdravlja nedavno zeleno knjigo o pregledu pravnega 
reda Skupnosti o varstvu potrošnikov, ki je sestavni del strategije za varstvo potrošnikov. To 
bo najpomembnejša točka politike komisarja za varstvo potrošnikov vse do konca njegovega 
mandata. Ta zelena knjiga si zasluži našo pozornost. Njeno izvajanje naj bi spodbudilo večje 
zaupanje in zbliževanje znotraj enotnega trga. Kot ugotavlja Komisija, osem direktiv, ki jih 
pokriva pregled, še ni doseglo pričakovanega uspeha. Razhajanja pri njihovem prenosu samo 
še povečujejo negotovost. Krepitev zaupanja znotraj notranjega trga nas vodi k razmišljanju 
prek obstoječih klavzul za minimalno usklajevanje.

Zaupanje potrošnikov zahteva tudi prosti pretok blaga. 
Sektorji, na katerih še ni prišlo do usklajevanja še vedno predstavljajo 50 % notranjega trga. 
Za vse te sektorje še vedno veljajo nacionalna tehnična pravila, ki s seboj prinašajo znatne 
upravne stroške. Zato je pomembno podpreti ukrepe, ki jih je Komisija predložila 13. 
februarja 2007, da bi zagotovila kar največjo učinkovitost veljavnih pravil in načel, ki urejajo 
trg blaga, ter izboljšala njihov nadzor in učinkovito izvajanje. Vsi ti ukrepi lahko samo 
okrepijo zaupanje državljanov v delovanje notranjega trga in v njegovo dodano vrednost.

To poročilo zahteva od Komisije, da sprejme celovite strategijo o vseh pravicah intelektualne 
lastnine, zlasti da predlaga skupno strategijo za patente v Evropi. Te pravice podpirajo 
gospodarstvo kulturnih industrij in zagotavljajo spodbujanje kulturne raznolikosti. Vaš 
poročevalec jemlje na znanje nedavno sporočilo Komisije o izboljšanju sistema evropskih 
patentov, in poudarja, da je zelo pomembno vzpostaviti patent Skupnosti, kot tudi sodni 
sistem, v katerem bo Sodišče Evropskih skupnosti vrhovno sodišče.

Na gospodarskem področju pa to poročilo poudarja potrebo po bolj naprednem usklajevanju 
maloprodajnih finančnih storitev in zlasti sredstev plačila. Pomanjkanje usklajevanja 
nekaterih elementov obdavčevanja zavira tudi vključevanje notranjega trga in škodi evropski 
konkurenčnosti ter istočasno povzroča, da je poslovno okolje težko razumljivo. Parlament 
zlasti spodbuja Komisijo, da predvidi vzpostavitev konsolidirane enotne osnove za odmero 
evropskega davka za podjetja.
Glede energije in boja proti globalnemu segrevanju, vaš poročevalec pozdravlja visoko 
zastavljen sporazum iz srečanja Evropskega sveta z dne 9. marca 2007, kot korak na poti k 
evropski energetski politiki. Vendar obžaluje, da je bilo posvečeno premalo pozornosti 
prispevku, ki bi ga lahko ima jedrska energija pri ciljih energetske in okoljske politike 
Evropske unije. Ravno tako poudarja dejstvo, da enotni trg zahteva razvoj medsebojno 
povezanih omrežij.
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V središču našega enotnega trga so mala in srednja podjetja (MSP), katerim lizbonska 
strategija posveča posebno pozornost. Izboljšanje dostopa MSP do javnih naročil je 
bistvenega pomena za delovna mesta v Evropski uniji. Trenutno naša MSP niso na isti ravni 
kot tista pri državah partnericah Svetovne trgovinske organizacije (STO), kot so ZDA, 
Japonska, Koreja in Kanada, ki so si izpogajale možnost, da so MSP deležne posebne 
obravnave pri objavah javnih naročil. Vaš poročevalec meni, da bi morala Komisija imeti
podporo Parlamenta pri iskanju ponovnega ravnovesja pri sporazumu o javnih naročilih v 
okviru STO glede dostopa evropskih MSP na trge ostalih držav podpisnic.

Državljani in MSP bi morali imeti možnost uživanja dejanskih popolnih koristi notranjega 
trga. Zato to poročilo izrecno spodbuja vzpostavitev informacijskega omrežja za notranji trg
in neformalnih mehanizmov, kot so Solvit in Evropska mreža potrošniških centrov (ECC-
Net), ki dopolnjujejo naše zakonodajne instrumente.

To poročilo poudarja tudi vidike, povezane s pobudo “boljša pravna ureditev” in pozdravlja 
cilje, ki jih je navedla Komisija za poenostavitev in učinkovito izvajanje prava Skupnosti.

Krepitev notranjega trga ne pomeni kopičenja novih predpisov, kakor tudi ne zavrnitve ali 
odpravljanja vse zakonodaje. Na enotnem trgu 21. stoletja morajo obstajati potrebna in 
sorazmerna pravila. Urejati moramo odpiranje naših trgov v koraku s smernicami, ki so jih že 
sprejeli naši svetovni partnerji.

To pomeni, da obstaja potreba po določanju nekaterih sektorjev, v katerih bi bilo potrebno 
naprednejše usklajevanje. Zato vaš poročevalec poziva Komisijo, kot je bilo rečeno zgoraj, k 
nadaljnjemu usklajevanju Skupnosti na področju maloprodajnih finančnih storitev, 
obdavčevanja, energije, omrežnih storitev, intelektualne lastnine in pravic potrošnikov ob 
istočasnem spoštovanju načela subsidiarnosti.

Ravno tako moramo pozdraviti napredek, ki so ga dosegle države članice pri prenosu 
zakonodaje Skupnosti. Spodbuditi je treba cilj zmanjševanja primanjkljaja pri prenosu na 1%. 
S tem v zvezi je treba podpreti Komisijo, da pomaga državam članicam, kjer se to zdi 
potrebno, pri prenosu aktov Skupnosti na isti način, kot v primeru direktive o storitvah na 
notranjemu trgu. Priporoča se tudi večja usklajenost med nacionalnimi organi, ki so 
odgovorni za prenos zakonodaje v različnih državah članicah.

Učinkovita zakonodaja zahteva od Komisije prizadevanja pri oblikovanju naprednejših presoj 
vpliva, ki vključujejo vse zainteresirane strani. Pozdravljamo vzpostavitev odbora za presojo 
vplivov, delo katerega mora biti preglednejše, njegova mnenja pa morajo biti objavljena. 
Evropski parlament bi moral sam izvesti neodvisno študijo o vplivu. Bilo bi tudi koristno, da 
se temeljito preuči vplive socialne in okoljske zakonodaje Skupnosti. Nenazadnje bi bilo treba 
predvideti naknadno oceno uporabljenih ukrepov, da se zagotovi preglednost in možnost 
učinkovitih kazni.

Vaš poročevalec se pridružuje razmišljanju Komisije o ravnovesju, ki ga je treba poiskati med 
pripravo zakonodaje, koregulacijo in samoregulacijo. Ta novi pristop bi moral upoštevati 
moč in vpliv različnih partnerjev (proizvajalcev in potrošnikov).
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V istem duhu pozdravljamo delo, ki ga je opravila Komisija pri zmanjševanju upravnega 
bremena podjetij, zlasti malih in srednjih. Vendar pa je treba skupni cilj 25-odstotnega 
zmanjšanja teh bremen temeljiteje preučiti.

Politika notranjega trga ima tudi zunanjo razsežnost.

Močan, odprt in konkurenčen enotni trg lahko predstavlja temeljni del evropskega odgovora 
na izziv globalizacije. Notranja pravila enotnega trga bi morala prispevati k krepitvi zunanje 
konkurenčnosti. Soodvisnost, ki obstaja na svetovni ravni ustvarja nove možnosti za 
uveljavitev evropskih vrednot in interesov.

Več pozornosti moramo nameniti pravilom, ki jih uporabljajo naši partnerji, da bi ohranili 
privlačen in konkurenčen trg Skupnosti brez odrekanja lastnim standardom. Evropa bi lahko 
postala priporočilo za druge regije.

Na koncu naš poročevalec poziva h krepitvi večstranskega trgovinskega sistema v okviru 
STO, in poudarja pomen doseganja visoko zastavljenega, uravnoteženega in celovitega 
sporazuma, ki bi zaključil krog pogajanj iz Dohe.

S tem v zvezi Evropski parlament poziva k ohranitvi naših že obstoječih ukrepov trgovinske 
zaščite.
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