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POBUDE

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

1. ugotavlja, da pristojnosti Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov v proračunskem 
postopku zajemajo proračunske vrstice v naslovih 2 (Podjetništvo), 12 (Notranji trg), 14 
(Obdavčenje in carinska unija) in 17 (Zdravje in varstvo potrošnikov);

2. poudarja pomen dodeljenih proračunskih sredstev v poglavju 02 03 predloga proračuna 
Komisije, saj verjame, da je mogoče z izboljšavami na področju obveščanja in 
certificiranja izboljšati delovanje notranjega trga; prav tako meni, da je dodelitev 
proračunskih sredstev na področju standardizacije in uskladitve zakonodaje upravičena, 
saj bodo ti ukrepi olajšali delovanje in povečali konkurenčnost podjetij, hkrati pa 
evropskim potrošnikom zagotovili varnejše izdelke in storitve; 

3. pozdravlja rahlo povečanje sredstev v proračunski vrstici 12 02 01, po njegovem mnenju 
potrebno zaradi koristi, ki jih prinaša enotni trg gospodarstvu EU kot celoti, zlasti med 
gospodarsko recesijo; zato poziva Komisijo, naj predstavi predloge o tem, kako dokončno 
oblikovati enotni trg na podlagi dobrega poznavanja trga, ekonomske analize in izbire 
ustreznih instrumentov; v zvezi s tem poudarja pomen storitvenega sektorja za evropsko 
gospodarstvo in meni, da je izvajanje direktive o storitvah1 osrednja prednostna naloga; 
poleg tega poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z državami članicami in oblikuje upravno 
kulturo, ki bo usmerjena v preprostejšo pravno ureditev in učinkovito reševanje težav; 
poudarja, kako pomembne so dejavnosti usposabljanja za pomoč uradnikom in sodnikom 
pri pravilnem prevzemanju, uporabi in izvajanju predpisov o notranjem trgu; 

4. obžaluje, da sredstva niso bila dodeljena proračunski vrstici 12 02 02; meni, da je 
omrežje SOLVIT učinkovit in brezplačen mehanizem za izvensodno reševanje sporov, ki 
bi ga morala Komisija podpreti z dejavnostmi usposabljanja in spodbujanja v vseh 
državah članicah; od držav članic zahteva, naj povečajo kadrovske in finančne vire, 
namenjene temu omrežju; prav tako podpira zasnovo podpornih storitev za enotni trg z 
oblikovanjem enotne spletne strani z informacijami in nasveti; 

5. poziva k financiranju pilotnega projekta z naslovom „Forum o enotnem trgu“, 
vsakoletnega dogodka, na katerem se sestanejo predstavniki institucij EU, držav članic in 
drugih interesnih skupin, da bi se tesneje zavezali prenosu, uporabi in izvrševanju 
zakonodaje o notranjem trgu ter oblikovali platformo za izmenjavo najboljše prakse med 
nacionalnimi upravami; poleg tega poziva k financiranju pilotnega projekta, ki bi v obliki 
neodvisne ankete ugotovil, katerih je 20 najbolj perečih razlogov za nezadovoljstvo in 
frustracije državljanov in podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij, na notranjem 
trgu;

6. meni, da je rahlo povečanje zneska, dodeljenega proračunski vrstici 14 04 02 za program 
Carine 2013, upravičeno in primerno za uresničitev ciljev na tem področju politike, kot so 

                                               
1 Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu 
(UL L 376, 27.12.2006, str. 36).
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okrepitev varnosti in varstvo zunanjih meja, podpora boju proti nezakonitemu trgovanju in 
goljufijam ter izboljšanje učinkovitosti carinskih sistemov; podpira dosežek ciljev 
programa z izboljšanjem usklajevanja in sodelovanja med državami članicami, 
spodbujanjem izmenjav najboljših praks, znanja in izkušenj ter spremljanjem pravilne 
uporabe zakonodaje Unije;

7. meni, da je znesek, ki je dodeljen proračunski vrstici 17 02 02 na področju potrošniške 
politike, upravičen in ustrezen za oblikovanje notranjega trga z varnimi proizvodi in 
storitvami ter enakimi pravicami za vse potrošnike; poudarja pomen tesnega sodelovanja 
med Unijo, državami članicami in tretjimi državami, vključno z Združenimi državami 
Amerike, Kitajsko in Indijo, v zvezi z učinkovitejšimi mehanizmi izvajanja, da bi dosegli 
večje zaupanje potrošnikov; poziva Komisijo, naj razvije temeljno znanje ter programe 
usposabljanja na področju tržnega nadzora; prav tako meni, da so skupna prizadevanja na 
področju izobraževanja potrošnikov, zlasti v zvezi s finančno pismenostjo, prednostna 
naloga;

8. poudarja pomen spremljanja potrošniških trgov s konsolidacijo pregledov stanja in študij, 
povezanih s trgom, ki temeljijo na zbirki podatkov o vedenju potrošnikov in delovanju teh 
trgov; zato poziva k dodatnemu pripravljalnemu ukrepu z naslovom "Spremljevalni ukrepi 
na področju potrošniške politike", ki bi omogočil nadaljevanje obstoječih raziskav in 
študij ter financiranje nadaljnjih tržnih raziskav.


