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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. je zaskrbljen zaradi velikega števila začetih postopkov za ugotavljanje kršitev zaradi 
poznega prenosa direktiv; 

2. poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi spremembe, ki jih uvaja člen 260(3) PDEU;

3. obžaluje dejstvo, da je preveč postopkov za ugotavljanje kršitev, ki so zelo dolgi ali so 
pozno začeti pri Sodišču; poziva države članice in Komisijo, naj povečajo svoja 
prizadevanja za rešitev postopkov za ugotavljanje kršitev;

4. prosi Komisijo, da prednostno razvrsti kršitve v različnih sektorjih na bolj sistematičen in 
preglednejši način;

5. je zaskrbljen zaradi velikega števila kršitev na področjih priznanja strokovnih kvalifikacij, 
storitev in javnih naročil; 

6. pozdravlja javno podatkovno bazo, ki vključuje zakonodajo in sodno prakso, in ki je bila 
vzpostavljena na področju nepoštenih trgovskih praks; meni, da bi bilo treba razmisliti o 
takih pobudah tudi na drugih področjih;

7. podpira pobude držav članic za optimizacijo prenosa direktiv o enotnem trgu; 

8. poziva Komisijo, naj na podlagi svojega priporočila z 29. junija 2009 o ukrepih za 
izboljšanje delovanja enotnega trga nadaljuje spodbujanje najboljših praks pri prenosu 
zakonodaje o enotnem trgu;

9. meni, da bi države članice morale zagotoviti konkordančne preglednice za vse direktive o 
enotnem trgu, ki bodo javno dostopne; 

10. meni, da sistem EU Pilot pomembno prispeva k reševanju težav, s katerimi se srečujejo 
državljani in podjetja na enotnem trgu; poziva Komisijo in države članice, naj razširijo 
obseg delovanja sistema EU Pilot s 24 na 27 držav članic; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sistem SOLVIT; 

12. meni, da je pomembno, da so državljani boljše in na praktičen način informirani o svojih 
pravicah na enotnem trgu; podpira nadaljnji razvoj portala Your Europe.


