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POBUDE

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

1. poudarja, da člen 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 38 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah zagotavljata visoko raven zaščite potrošnikov;

2. ponovno poudarja, da je treba pravice potnikov obravnavati kot pravice potrošnikov;
poziva Komisijo, naj zagotovi dosledno uveljavljanje teh pravic;

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do učinkovitega in enakega varstva, ne glede na 
način prevoza; poziva k enotni uredbi, ki bi zajemala vse določbe in načela v zvezi s 
pravicami potnikov, da se zmanjša razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti na različnih
področjih pravic potnikov;

4. poziva, naj se v vseh oblikah prometa, v vseh državah članicah in pri vseh čezmejnih
potovanjih v celoti izvaja desetih pravic potnikov, ki jih je Komisija opredelila v svojem 
sporočilu;

5. poudarja, da je potrebno potnike seznaniti s temi pravicami pred nakupom potovalnih 
storitev in zagotoviti, da so jim takšni podatki na voljo v vseh fazah potovanja; poziva k 
ukrepom, ki bi okrepili vlogo centrov za varstvo potrošnikov pri razreševanju težav 
potrošnikov in potrošniških sporov ter zagotovili razpoložljivost učinkovitih mehanizmov 
za alternativno reševanje sporov in kolektivnih pravnih sredstev; v zvezi s tem poziva k 
vzpostavitvi enotne spletne strani za pomoč z informacijami o pravicah potnikov 
(www.travel.eu);

6. poziva k razvoju orodij na ravni EU, ki bi omogočila optimalno multimodalnost 
učinkovitih in nemotenih storitev čezmejnega javnega prevoza, da se zagotovi tako prost 
pretok oseb kakor tudi konkurenčnost takšnih storitev v primerjavi z uporabo zasebnih 
vozil;

7. poudarja, da bi morali imeti prevozniki na vsaki postaji, terminalu ali letališču, kjer 
opravljajo dejavnost, vsaj enega predstavnika in/ali službo za pritožbe, pooblaščeno za 
takojšnje sprejemanje odločitev v primeru motenj;

8. poudarja, da je treba potnikom z omejeno mobilnostjo ali invalidnim potnikom zagotoviti 
enake možnosti potovanja ter neomejen dostop do storitev in podporo pri tem.


