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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. podpira stališče, da se omejenega proračuna EU v času varčevanja  ne bi smelo preprosto 
zmanjšati in tako ogroziti že sprejetih obveznosti, ampak bi ga bilo treba modro 
uporabljati za spodbujanje gospodarske rasti preko potrebnih naložb in krepitve delovanja 
enotnega trga, ter za pomoč evropskim državljanom, potrošnikom in podjetjem pri 
ustvarjanju delovnih mest in trajnostnih dejavnostih;

2. poudarja, da je pomembno nadaljevati dodeljevanje proračunskih sredstev za delovanje in 
razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega 
usklajevanja (proračunski vrstici 02 01 04 04 in 02 03 01); pričakuje "sveženj o 
standardizaciji" Komisije, da bi izpolnili zahtevo Parlamenta po bolj integriranem sistemu 
EU za standardizacijo in bolj trajnostnem sistemu financiranja za razvoj standardov1;

3. pozdravlja majhno povečanje sredstev za izvajanje in razvoj notranjega trga (proračunske 
vrstice 12 01 04 01 in 12 02 01) ter prizadevanja Komisije, da bi odpravila razdrobljenost 
trga in ovire za pretok storitev, inovacije in ustvarjalnost, kakor je izraženo v težko 
pričakovanem sporočilu "Akt za enotni trg. Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja. 
Skupaj v novo rast."2   

4. opozarja Komisijo na svojo resolucijo o izvajanju direktive o storitvah3 , v kateri je 
pozval, naj se namenijo ustrezna sredstva za glavno promocijsko kampanjo enotnih 
kontaktnih točk; 

5. poziva k nadaljevanju financiranja pilotnega projekta "Forum o enotnem trgu" (SMF; 
proračunska vrstica 12 02 03), ki sta ga skupaj organizirala Komisija in predsedstvo Sveta 
ter združuje zainteresirane strani iz institucij EU, držav članic, civilne družbe in poslovnih 
organizacij, da bi ocenile napredek ponovnega zagona enotnega trga, izmenjale najboljšo 
prakso in obravnavale vprašanja, ki najbolj pestijo evropske državljane;

6. obžaluje, da niso bila dodeljena sredstva za obveznosti za SOLVIT in podporne storitve v 
zvezi z enotnim trgom (proračunska vrstica 12 02 02); meni, da je omrežje SOLVIT 
učinkovit in brezplačen mehanizem za izvensodno reševanje sporov, ki bi moral biti 
podprt z dejavnostmi usposabljanja in spodbujanja v vseh državah članicah;

7. poudarja, da je treba organizirati usposabljanje tudi za uslužbence državnih in regionalnih 
upravnih organov, pristojnih za spremljanje storitev; opozarja, da je trajnostni uspeh 
informacijskega sistema notranjega trga (IMI) odvisen od ustreznih naložb na ravni 
Skupnosti ter podpira njegovo razširitev na vse poklice, regulirane na ravni EU, do konca 
leta 2012;  

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o prihodnosti evropske standardizacije 
(Kožušníkovo poročilo – 2010/2051(INI)).
2 KOM(2011)0206.
3 Resolucija EP z dne 15. februarja 2011 o izvajanju direktive o storitvah 2006/123/ES (Gebhardtovo poročilo –
2010/2053(INI)).
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8. ponovno poziva Komisijo in države članice, naj sofinancirajo nadaljnje skupne ukrepe za 
nadzor trga1; priznava vlogo carine pri nadzoru trga in  podpira krepitev sodelovanja med 
carinskimi upravami in organi za nadzor trga; poziva države članice, naj dodelijo potrebne 
finančne in človeške vire, da bi izpolnile svoje obveznosti za izvajanje programa Carina 
2013 (proračunski vrstici 14 01 04 02 in 14 04 02);

9. meni, da je treba povečati znesek, namenjen za ukrepe Unije na področju potrošniške 
politike (proračunska vrstica 17 02 02), da bi zagotovili nadaljevanje obstoječih raziskav 
trga, zlasti preglednic potrošniških trgov in pogojev; pozdravlja vmesno oceno strategije 
potrošniške politike in programa ukrepov Skupnosti2 ter pričakuje posebno oceno ukrepov 
za izobraževanje, obveščanje in razvijanje sposobnosti potrošnikov, predvideno julija 
2011;

10. je seznanjen s ključnimi ugotovitvami nedavne ocene delovanja evropskih potrošniških 
centrov, zlasti v zvezi z do zdaj omejenimi sredstvi in spodbudami za prihodnost, ki 
temeljijo na uspešnosti; izraža svojo podporo mreži sodelovanja na področju varstva
potrošnikov, čeprav se pričakuje  ocena in presoja njene učinkovitosti. 

                                               
1 Resolucija EP z dne 8. marca 2011 o spremembi direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga 
(Schaldemosejevo poročilo – 2010/2085(INI)); Glej tudi točko 33 v resoluciji EP z dne 6. aprila 2011 o enotnem 
trgu za Evropejce (poročilo poslanca Correie de Campos – 2010/2278).
2 Delovni dokument osebja Komisije, sprejet 25. marca 2011 (SEC(2011)414).


