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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor:

– da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da bo imel lahko enotni trg bistveno vlogo pri doseganju ciljev strategije EU 
2020 na področju zaposlovanja za povečanje kakovosti in trajnostne zaposlitve; enotni trg 
bi bilo treba kar najhitreje in najodločneje dokončno oblikovati; enotni trg ni sam sebi 
namen, temveč je sredstvo za dosego družbenega napredka;

2. meni, da je dialog s socialnimi partnerji in civilno družbo bistven za povrnitev zaupanja v 
enotni trg; ugotavlja, da bi se moral enotni trg osredotočiti na pravice vseh udeležencev, in 
sicer ne le potrošnikov in podjetij, ampak tudi državljanov in delavcev; poudarja, da je 
pomembno večje in zgodnejše vključevanje socialnih partnerjev in vseh zainteresiranih 
strani v oblikovanje, sprejemanje, izvajanje in spremljanje ukrepov, potrebnih za krepitev 
rasti in pravic delavcev na enotnem trgu;

3. ugotavlja, da je za dosego cilja EU 2020 za povečanje kakovosti in trajnostne zaposlitve 
pomembno okrepiti enotni trg, med drugim prek ohranitve ustreznega ravnovesja med 
gospodarskimi prednostnimi nalogami in socialno varnostjo;

4. poudarja, da je učinkovito zagotavljanje storitev bistveno za prihodnjo rast, ustvarjanje 
delovnih mest in inovacije; obžaluje preveliko breme zakonodaje Unije za mala in srednja 
podjetja (MSP); enotni trg mora odigrati vlogo pri spodbujanju rasti in zaposlovanju z 
namenom vzpostaviti visoko konkurenčno tržno gospodarstvo;

5. obžaluje, da državljani Unije še niso v celoti izkoristili vseh možnosti enotnega trga na 
številnih področjih; zato opozarja, da je treba priložnosti, ki jih omogoča enotni trg, 
uporabiti, da se vdahne novo življenje v gospodarstvo Unije, tako da se še bolj odprejo 
meje za blago in storitve, ter spodbujati bolj prosto gibanje oseb in delavcev, omogočiti 
večjo izbiro, odpreti nove poslovne priložnosti za podjetja, končno pa ustvariti delovna 
mesta ter se z dostopnejšimi storitvami in proizvodi približati novim strankam, zlasti 
invalidom; MSP, ki imajo največ neizkoriščenega potenciala, bi morali podpirati s strogo 
uporabo testov za MSP med izvajanjem zakonodaje;

6. poudarja, da ima lahko enotni trg pomembno vlogo pri spodbujanju socialne kohezije v 
Uniji in spodbudi več izmenjave zgledov dobre prakse; opozarja, da bi moral okvir za 
gospodarsko upravljanje temeljiti na sklopu medsebojno povezanih in skladnih politik, ki 
bi spodbudile gospodarsko rast in delovna mesta, in da je za doseganje teh ciljev potreben 
celovit razvoj notranjega trga; poziva k ukrepom za podporo mikropodjetij, malih in 
srednjih podjetij ter zadrug;

7. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Zmanjšanje regulativnih bremen za mala in 
srednja podjetja: Prilagoditev predpisov EU potrebam mikropodjetij.“ (COM(2011)0803) 
in podpira usmerjenost na mikropodjetja; ugotavlja, da na določbe o zdravju in varstvu za 
zaposlene ne smemo gledati kot na pravno breme in da na nekaterih področjih zahteve ne 
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bi smele biti enake za vse velikosti podjetij; zato meni, da bi zakonodaja, narejene po meri 
različnih vrst malih in srednjih podjetij, olajšala njihov dostop do evropskih in 
mednarodnih trgov;

8. priznava dragoceno vlogo elektronskih in fizičnih točk „vse na enem mestu“ na enotnem 
trgu, ki zmanjšujejo upravno obremenitev in stroške transakcij, izboljšujejo učinkovitost, 
odprtost trga, preglednost in konkurenco, zaradi česar je javna poraba manjša, podjetja, 
tudi mala, srednja in mikropodjetja, pa imajo več priložnosti za dostop na trg ter 
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest;

9. meni, da bi že samo digitalni enotni trg mogel imeti podoben učinek kot program za 
enotni trg leta 1992; spodbuja k dokončnemu oblikovanju enotnega trga, tako da bi čim 
bolj povečali zaposlitvene in poslovne priložnosti;

10. ugotavlja, da je evropski trg storitev še vedno razdrobljen; poziva k ukrepom za večjo 
mobilnost v vsej Uniji, s katerimi bi prek izboljšanega informacijskega sistema za notranji 
trg poenostavili in pospešili upravne postopke za priznavanje poklicnih kvalifikacij; meni, 
da ima Komisija prav, da opozori, da je mobilnost delavcev v Unije še vedno prenizka in 
da so potrebni učinkovitejši ukrepi za spodbujanje vseh tovrstnih upravnih ovir;

11. meni, da bi morala obstajati enotna, lahko dostopna služba za prvo posvetovanje na 
nacionalni ravni , na katero bi se lahko obrnila podjetja in državljani, tudi invalidi, ko bi se 
srečali z ovirami pri uveljavljanju svojih pravic in izkoriščanju priložnosti, ki jim jih 
ponuja enotni trg; tako službo za pomoč bi lahko vzpostavili tudi z nadaljnjim razvojem 
obstoječih centrov SOLVIT;

12. poziva države članice, naj pametneje uporabljajo orodja informacijske tehnologije za to, 
da obveščajo podjetja in državljane ter da jim omogočijo uveljavljanje pravic in 
izkoriščenje priložnosti; dostop je namreč za invalide izredno pomemben, saj jim 
omogoča, da se seznanijo s svojimi pravicami in priložnostmi v dostopni obliki;

13. vztraja, da je socialno in fiskalno zbliževanje dejavnik povezovanja na enotnem trgu; 
poziva države članice s približno enakim BDP, naj pospešijo proces konvergence prek 
okrepljenega sodelovanja;

14. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo učinkovit nadzor za zmanjšanje 
socialnega dampinga in zagotovijo izvajanje kolektivnih pogodb;

15. ugotavlja, da veljajo evropski socialni standardi kot dodana vrednost za Unijo in imajo 
ključno vlogo pri delovanju enotnega trga;

16. poudarja, da je treba v zvezi z analizo ključnih sektorjev pri delovanju enotnega trga, 
zlasti v trgovini, poslovnih storitvah, na digitalnih trgih in pri prevozih v letnem poročilu 
o povezovanju enotnega trga posvetiti več pozornosti invalidom, ki se spoprijemajo z 
ovirami v grajenem okolju in pri storitvah, ki niso oblikovane za vse;

17. meni, da so za najboljše delovanje enotnega trga nujno potrebni enaki konkurenčni pogoji 
in da bi morale vse države članice prenesti zakonodajo Unije v enaki meri, Komisija pa bi 
morala uporabiti svoja izvršna pooblastila proti kršiteljem dosledno in nepristransko;
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18. poziva k večji zavezanosti napredovanju pri programu o pametni pravni ureditvi v 
prihodnjih dveh letih, predvsem v sektorjih, povezanih s trajnostno, pametno in 
vključujočo rastjo;

19. poziva Komisijo, naj vzpostavi evropsko omrežje nacionalnih subjektov, ki je predlagano 
v zadevnem sporočilu Komisije, in podeli pooblastila svojemu obstoječemu 
posvetovalnemu odboru za notranji trg, da preuči vprašanja integracije in upravljanja na 
enotnem trgu, posebno pozornost pa pri tem nameni invalidom;

20. poziva Komisijo, naj izvrši dokončno oblikovanje enotnega trga, tako da zagotovi 
izvajanje direktiv Unije v vseh državah članicah.
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