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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. 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;

4. poudarja pomen, ki ga za učinkovitejšo rabo instrumentov nadzora in primerjalnih 
analiz 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;

5. poziva Komisijo, naj za učinkovitejšo uporabo prava Evropske unije preuči nove 
mehanizme, kot je postopek medsebojnega ocenjevanja, ki je predviden v direktivi o 
storitvah;

6. poziva poslance Evropskega parlamenta in nacionalne organe, naj spodbujajo storitve
„Kažipot za državljane” in uporabo alternativnih mehanizmov reševanja problemov, kot 
so SOLVIT in EU Pilot – ki se ju ne uporablja dovolj, čeprav ponujata ogromne 
možnosti –, ter spletišče z enotnim dostopom (portal Tvoja Evropa); poziva, da se z 
dodelitvijo dodatnih finančnih sredstev in človeških virov povečajo njihove 
zmogljivosti;

7. poudarja pomen sinergije med vsemi podpornimi storitvami za enotni trgi; 
8. poziva k okrepitvi vloge Parlamenta na področju uporabe, izvrševanja in nadzorovanja 

predpisov o enotnem trgu; podpira zamisel o letnih forumih o enotnem trgu.


