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POBUDE

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

A. ker sta Poročilo o državljanstvu EU (KOM(2010)603) in sporočilo K aktu za enotni 
trg (KOM(2010)608) pobudi, ki se dopolnjujeta ter postavljata državljane v središče 
enotnega trga in pomagata presegati sedanjo razdrobljenost EU;

B. ker opozarja na duh svoje Resolucije z dne 20. maja 20101 o uresničitvi enotnega trga 
za potrošnike in državljane in podpira poročilo Maria Montija, v katerem se zavzema 
za pristop, ki bo temeljil na državljanih in pri katerem bodo pomisleki državljanov in 
potrošnikov v celoti vključeni v razvoj enotnega trga, kar bo državljanom EU dalo 
moč, konceptu državljanstva EU pa nov politični zagon;

1. pozdravlja to poročilo in ponovno poudarja, da je enotni trg mogoče v celoti uresničiti 
le, če se odstranijo preostale čezmejne ovire, ki so napoti prostemu pretoku oseb, 
blaga, storitev in kapitala, ter tako ponudijo oprijemljive koristi evropskim 
državljanom in podjetjem;  

2. je seznanjen z nedavnima objavama Komisije o „ krepitvi moči potrošnikov“ in o „20 
poglavitnih pomislekih“, ki izpostavljata informacijski, zakonodajni in izvedbeni 
razkorak, ki še vedno obstaja na enotnem trgu, kot tudi nasprotovanje državljanov in 
njihovo pomanjkanje znanja glede lastnih pravic na enotnem trgu na drugi strani; 

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in prenosljivost pravic mobilnih delavcev med 
različnimi pokojninskimi skladi, vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi alternativnega 
reševanja sporov na evropski ravni pretežno razdrobljeni; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo zakonodajna dejavnost EU na področjih alternativnega reševanja 
sporov in mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev dokončana do leta 2012;

4. spodbuja Komisijo, naj razmisli o sprejetju listine o pravicah državljanov, kot je 
Parlament pozval v omenjeni resoluciji z dne 20. maja 2010, v kateri izpostavlja 
pravice, dolžnosti in čezmejna vprašanja državljanov v okviru enotnega trga; meni, da 
bi morala biti ta listina pripravljena takoj ter služiti kot priročnik za vse državljane, ki 
se gibljejo, delajo, nakupujejo in prodajajo čez meje;

5. poziva k celovitejšemu zakonodajnemu pristopu EU do pospeševanja čezmejne 
mobilnosti dela, ki bo varovala pravice državljanov, spodbujala gospodarsko rast ter 
vlagala v človeški kapital in ustvarjanje delovnih mest, s tem pa bodo odstranjene tudi 
zadnje ovire za štiri svoboščine.
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