
PA\941751SL.doc PE514.761v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2013/XXXX(INI)

27.6.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje 
prednostnih nalog za leto 2013
(2013/XXXX(INI))

Pripravljavec mnenja: Andreas Schwab



PE514.761v01-00 2/4 PA\941751SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\941751SL.doc 3/4 PE514.761v01-00

SL

POBUDE

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2013, ki vsebuje priporočila Komisiji o 
upravljanju enotnega trga1,

– ob upoštevanju prvega poročila Komisije z dne 28. novembra 2012 o „Stanju na področju 
integracije notranjega trga 2013 – Prispevek k letnemu pregledu rasti 2013� 
(COM(2012)0752),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. junija 2012 z naslovom „Boljše upravljanje 
enotnega trga� (COM(2012)0259),

1. opozarja, da je enotni trg bistveno gonilo za ustvarjanje rasti in delovnih mest ter ima 
nenadomestljivo vlogo pri izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, vendar te možnosti v številnih pogledih ostajajo 
neizkoriščene;

2. opozarja, da bi popolno in ustrezno izvajanje direktive o storitvah lahko sprožilo potencial 
rasti za od 0,8 % do 2,6 % BDP;

3. pozdravlja dejstvo, da je letni pregled rasti v evropskem semestru 2013 prvič podprt s 
poročilom o stanju na področju integracije notranjega trga ;

4. vendar obžaluje, da kljub trdnim dokazom o pomembnosti enotnega trga pri 
premagovanju krize priporočila za posamezne države za leto 2013 premalo obravnavajo 
potencial za rast in delovna mesta, ki ga lahko ima ustrezno izvajanje in izvrševanje pravil 
enotnega trga;

5. se strinja s priporočili za posamezne države, da je treba odstraniti neupravičene omejitve 
in ovire pri vstopu v storitveni sektor; poziva države članice, ki jih to zadeva, naj temeljito 
razmislijo o teh priporočilih;

6. poziva Komisijo, naj opredeli upravljanje enotnega trga za prednostno nalogo v 
naslednjem letnem pregledu rasti in v evropskem semestru 2014 ter v naslednjih 
priporočilih za posamezne države v celoti upošteva ključna območja rasti, in sicer 
storitveni sektor, energetski sektor, prometni sektor in enotni digitalni trg, kakor tudi 
ukrepe, ki so vključeni v Akt za enotni trg I in II;

7. spodbuja države članice in Komisijo, naj medtem povečajo svoja prizadevanja pri 
izvajanju zakonodaje enotnega trga in njegovem nadzoru, med drugim s pomočjo rednih 
usmerjenih preiskav EU;

8. ponovno poziva Komisijo, naj okrepi upravljanje enotnega trga z uvedbo letnega cikla 
upravljanja enotnega trga, ki naj postane poseben steber evropskega semestra. Vključuje 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0054.
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naj pregled notranjega trga, letno poročilo o stanju na področju integracije notranjega trga 
kot del letnega pregleda rasti, smernice Evropskega sveta državam članicam, nacionalne 
akcijske načrte za izvajanje smernic notranjega trga, ter namenska priporočila za 
posamezne države;

9. ugotavlja pomanjkljivo sodelovanje nacionalnih parlamentov v razpravi o vidikih 
enotnega trga v evropskem semestru 2013 in jih poziva, naj aktivneje sodelujejo v 
razpravi z Evropskim parlamentom in lastnimi vladami, saj bodo tako lažje črpali 
neizkoriščeni potencial na področju rasti in zaposlenosti.


