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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 pravilno delovanje enotnega trga pospešuje razvoj evropskega območja 
svobode, varnosti in pravice in prispeva h krepitvi evropskega modela socialnega tržnega 
gospodarstva;

2. odobrava, da bo poročilo o državljanstvu za leto 2010 obravnavalo tudi ovire, s katerimi 
se srečujejo državljani pri čezmejni oskrbi z blagom in storitvami, in predlagalo najboljše 
načine za njihovo reševanje; priporoča, da Komisija opravi neodvisno raziskavo, da 
opredeli 20 z enotnim trgom povezanih razlogov za nezadovoljstvo in razočaranje, s 
katerimi se državljani dnevno srečujejo;

3. poudarja, da 12. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije kot splošna določba ponovno 
potrjuje, da je treba pri opredeljevanju in izvajanju drugih politik in dejavnosti Unije 
upoštevati varstvo potrošnikov; poudarja pomen nove predlagane direktive o pravicah 
potrošnikov;

4. ponovno poziva Komisijo, naj razmisli o sprejetju „državljanske listine“, ki bi vključevala 
različne vidike pravice do prebivanja in dela kjerkoli v EU;

5. poudarja, da je treba hitro doseči večjo pravno varnost, jasnost pogodbenih odnosov in 
dostop do ustreznih, cenovno sprejemljivih in učinkovitih pritožbenih mehanizmov;

6. podpira vse pobude, da bi MSP, ki poslujejo čezmejno na celotnem ozemlju EU, podprli z 
realnim zmanjšanjem upravnega, finančnega in regulativnega bremena; odobrava 
prihajajočo revizijo direktive o zamudah pri plačilih;

7. poziva Komisijo, naj z zakonodajnimi pa tudi z nezakonodajnimi ukrepi poskrbi za 
odstranitev vseh ovir pri razvoju e-trgovine; poudarja, da je treba povečati zaupanje 
potrošnikov in podjetnikov v čezmejno e-trgovino. 


