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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da vodijo slab in pozen prenos predpisov ter njihova neustrezna uporaba in 
izvrševanje v pravno negotovost, državljanom in podjetjem pa preprečujejo, da bi v polni 
meri uživali koristi notranjega trga;

2. obžaluje dejstvo, da nekatere države članice podcenjujejo pomen ustrezne in pravočasne 
uporabe prava Evropske unije; poziva jih, naj prenosu in uporabi namenijo primerno 
pozornost, da bi se izognili zamudam;

3. opozarja na potrebo po tesnejšem sodelovanju med institucijami EU in nacionalnimi 
organi, pa tudi med upravami držav članic, da se zagotovi pravilna, učinkovita in 
pravočasna uporaba prava EU ter v zgodnji fazi zaznajo težave z njegovim izvajanjem;

4. izpostavlja, da so za bolj učinkovit nadzor nad prenosom in uporabo prava Evropske unije 
potrebne obvezne korelacijske tabele s podrobnimi informacijami o nacionalnih ukrepih 
za prenos;

5. poziva k okrepitvi vloge Parlamenta na področju uporabe, izvrševanja in nadzorovanja 
predpisov o enotnem trgu; podpira zamisel o letnem forumu o enotnem trgu;

6. predlaga, da bi morali Evropski parlament in nacionalni parlamenti uporabljati nov okvir 
za sodelovanje, ki je bil vzpostavljen z Lizbonsko pogodbo, ter na izbranem območju 
enotnega trga opravljati letne preglede izvajanja; meni, da bi morali Komisija in 
nacionalni organi v največji možni meri upoštevati izide procesa pregleda;

7. meni, da bi bilo treba za izboljšanje upravnega sodelovanja razširiti informacijski sistem 
za notranji trg, ki se trenutno uporablja za storitve, da bi zajemal druge sektorje;

8. poudarja pomen, ki ga za učinkovitejšo rabo instrumentov nadzora in primerjalnih analiz –
ti so pomemben posredni disciplinski mehanizem – imata pregled notranjega trga in 
pregled stanja potrošniških trgov; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
ustreza finančna sredstva in človeške vire za nadaljnji razvoj pregleda stanja potrošniških 
trgov;

9. poziva Komisijo, naj v primerih, kjer je to potrebno in kjer so se druga sredstva izkazala 
kot neučinkovita, brez oklevanja uporabi postopek ugotavljanja kršitev ter se zaveže k 
pospešitvi postopkov ugotavljanja kršitev, ki zadevajo neobveščanje o izvedbenih ukrepih 
in kršitve iz člena 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU); poziva Komisijo, naj 
uporabi nove določbe iz člena 260(3) PDEU, kadarkoli je to primerno za učinkovito in 
pravočasno uporabo prava EU;

10. poziva Komisijo, naj za zagotavljanje večje preglednosti zagotovi več informacij o 
postopkih za ugotavljanje kršitev, vključno z razlogi, zaradi katerih se je Komisija 
odločila začeti ali končati postopek;
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11. poziva Komisijo, naj za učinkovitejšo uporabo prava Evropske unije preuči nove 
mehanizme, kot je postopek medsebojnega ocenjevanja, ki je predviden v direktivi o 
storitvah;

12. poziva poslance Evropskega parlamenta in nacionalne organe, naj spodbujajo storitve 
„Kažipot za državljane” in uporabo alternativnih instrumentov za reševanje sporov in 
neformalnih mehanizmov reševanja problemov, kot je SOLVIT – ki se ga ne uporablja 
dovolj, čeprav ponuja ogromno možnosti –, ter spletišče z enotnim dostopom (portal 
Tvoja Evropa); poziva, da se z dodelitvijo dodatnih finančnih sredstev in človeških virov 
povečajo njihove zmogljivosti;

13. spodbuja države članice, ki ne sodelujejo pri novi pobudi za sodelovanje EU Pilot, naj se 
tej pridružijo, da bi se dodatno racionalizirali postopki ugotavljanja kršitev; prosi 
Komisijo, naj v svoja letna poročila o spremljanju uporabe prava EU vključi podrobnejše 
informacije o vplivu pobude EU Pilot na upravljanje postopkov ugotavljanja kršitev;

14. poudarja, da je treba hitro doseči večjo pravno varnost, jasnost pogodbenih odnosov in 
dostop do ustreznih, cenovno sprejemljivih in učinkovitih odškodninskih sistemov, 
vključno z evropskim obrazcem za kolektivne odškodnine in alternativnimi mehanizmi za 
reševanje sporov;

15. poziva države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja, da bi pravilno izvajale pravo EU in 
zagotavljale njegovo ustrezno uveljavljanje na tistih področjih, ki so jedro enotnega trga, 
kot so direktiva o storitvah, zakonodaja o javnih naročilih ali direktiva o medsebojnem 
priznavanju poklicnih kvalifikacij.
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