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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2014 (2013/2194(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne .... novembra 2013 z naslovom „Letni pregled 
rasti 2014“ (COM(2013)....) in poročila Komisije z naslovom „Stanje na področju 
integracije notranjega trga 2014 – prispevek k letnemu pregledu rasti 2014“ 
(COM(2013)....),

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom „Akt za enotni trg II 
– Skupaj za novo rast“ (COM(2012)0573),

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

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. februarja 2012 z naslovom 
„Zagotavljanje uspešnega delovanja enotnega trga – letni pregled upravljanja za leto 
2011“ (SWD(2012)0025), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za enotni trg –
Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju spletnega pregleda stanja na enotnem trgu, objavljenega 4. julija 2013,

– ob upoštevanju 26. pregleda stanja notranjega trga (februar 2013),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 27. in 28. junija 2013,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost z dne 29. in 30. maja 2013 o pametni 
pravni ureditvi,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. in 15. marca 2013,

– ob upoštevanju razprav Sveta za konkurenčnost z dne 18. in 19. februarja 2013 o letnem 
pregledu rasti 2013 in aktu za enotni trg,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2013 o upravljanju enotnega trga1 in 
odgovora Komisije, sprejetega 8. maja 2013,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0054.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 z naslovom „Akt za enotni trg –
naslednji koraki za gospodarsko rast“1 in odgovora Komisije, sprejetega 
26. septembra 2012,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o upravljanju in partnerstvu na 
enotnem trgu2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za... in Odbora za... (A7–0000/2013),

A. ker letni pregled rasti 2013 začenja tretji cikel evropskega semestra in zdaj prvič vključuje 
letno poročilo o stanju na področju integracije enotnega trga;

B. ker je učinkovit in dobro delujoč enotni trg, temelječ na visoko konkurenčnem socialnem 
tržnem gospodarstvu, bistvenega pomena za trajnostno in vključujočo rast;

C. ker je Parlament zahteval popolno vključitev stebra enotnega trga v cikel evropskega 
semestra;

D. ker bi moralo boljše upravljanje enotnega trga prinesti boljši in hitrejši prenos in izvajanje 
direktiv in povezanih uredb, zlasti če se nanašajo na opredeljene ključne sektorje;

E. ker kakovost nacionalnih reformnih programov v okviru evropskega semestra zelo niha, 
kar zadeva vsebino, preglednost in izvedljivost;

F. ker sta akta za enotni trg I in II dobro zastavljena horizontalna strategija, ki opredeljuje 
konkretne zakonodajne in nezakonodajne ukrepe, ki naj bi sprostili neizkoriščeni potencial 
za rast in odstranili ovire za enotni trg;

G. ker je Komisija storitve, finančne storitve, promet, energetiko in digitalni trg opredelila 
kot ključna področja za izboljšanje delovanja in utrditev enotnega trga; ker bi bilo treba 
metodologijo za opredelitev teh področjih redno ocenjevati in pregledovati, pri tem pa 
upoštevati cilje in napovedi rasti ter merila za zagotavljanje potrebnega varstva 
potrošnikov, delavcev in državljanov;

H. ker so dostopna in učinkovita evropska prometna infrastruktura, velikopotezna evropska 
industrijska politika in vzpostavitev enotnega energetskega trga – cilj je prispevati k 
poslovni konkurenčnosti EU ter zagotoviti splošno dostopno in cenovno ugodno energijo 
za gospodinjstva in potrošnike – ključnega pomena za enotni trg EU; ker je torej treba 
opredeliti prednostne ukrepe na teh področjih;

Evropski semester

1. je prepričan, da se je treba zavedati, da je enotni trg tesno povezan z drugimi 
horizontalnimi področji politike, kot so varstvo potrošnikov in delavcev, socialne pravice, 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0258.
2 UL C 296 E, 2.10.2012, str. 51.
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okolje in trajnostni razvoj;

2. znova poziva Komisijo, naj izboljša upravljanje enotnega trga z uvedbo letnega cikla, ki 
naj postane poseben steber evropskega semestra, vključuje pa naj pregled notranjega trga, 
letno poročilo o integraciji enotnega trga kot del letnega pregleda rasti, smernice 
Evropskega sveta državam članicam, nacionalne akcijske načrte za izvajanje smernic 
enotnega trga ter posebna priporočila za posamezne države;

3. poudarja, da mora enotni trg postati tretji steber evropskega semestra, da bo zajet jasen 
sklop prednostnih nalog v zvezi z realnim gospodarstvom; meni, da je opredeljevanje in 
uresničevanje teh prednostnih nalog bistvenega pomena za spodbujanje rasti in 
premostitev obstoječe vrzeli pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020, pri čemer je treba 
zagotavljati gospodarsko konvergenco med državami članicami v euroobmočju in zunaj 
njega ter v osrčju in na obrobju EU;

4. znova opominja, da je bilo prvo poročilo o stanju na področju integracije enotnega trga 
nezadostno in nepopolno; zato meni, da bi bilo treba v prihodnjih poročilih jasneje 
predstaviti obstoječe pomanjkljivosti v nekaterih državah članicah, ponuditi konkretnejše 
smernice glede možnih pravnih sredstev in pričakovanih prednosti ter opredeliti 
učinkovite vzvode za pospešitev rasti in konkurenčnosti ter za ustvarjanje novih delovnih 
mest, kar naj bi bil konkreten odziv na trenutno družbeno in gospodarsko krizo;

5. meni, da je potrebno bolj horizontalno usklajevanje pri pripravi zakonodajnih predlogov v 
zvezi z enotnim trgom; je prepričan, da je treba pri upravljanju enotnega trga ustrezno 
upoštevati potrebe vseh interesnih skupin in da je potrebno obsežnejše in zgodnejše 
sodelovanje socialnih partnerjev, civilne družbe in drugih deležnikov pri oblikovanju, 
sprejemanju, izvajanju in spremljanju ukrepov, da se pospeši rast in izboljša uveljavljanje 
pravic državljanov na enotnem trgu;

6. meni, da bi moral biti evropski semester vpet v obsežnejši demokratični proces z večjo 
udeležbo nacionalnih parlamentov, pri čemer bi bilo treba povečati tudi pristojnosti 
Evropskega parlamenta;

7. meni, da je treba v priporočilih za posamezne države članice, izdanih v tem procesu, 
upoštevati napredek teh držav in da se lahko nacionalne ureditve za izvajanje zakonodaje 
o enotnem trgu razlikujejo;

8. meni, da bi moral biti tretji steber evropskega semestra, namenjen integraciji enotnega 
trga, posvečen predvsem opredeljevanju prednostnih politik in ukrepov za spodbujanje in 
oživitev realnega gospodarstva; meni, da bo ta cilj mogoče doseči le, če bo skupen vsem 
institucijam EU in če ga bodo dosledno podpirale; zato se zavzema za to, da bi bilo delo 
Sveta za konkurenčnost izrecno osredotočeno na vključevanje teh prednostnih nalog, ki so 
pomembne za realno gospodarstvo, v evropski semester;

Osrednji sektorji

9. meni, da ključni sektorji, ki jih je opredelila Komisija – storitve, finančne storitve, promet, 
energetika in digitalni trg – ostajajo odločilni dejavniki za popolno integracijo enotnega 
trga; poleg tega meni, da bi bilo treba poudarek na teh sektorjih pospremiti s prizadevanji 
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za varstvo pravic državljanov, tako potrošnikov kot delavcev, s ponovno uvedbo skladne 
in celostne industrijske politike ter z modelom konkurenčnosti, temelječim na znanju in 
inovacijah, z ustreznimi naložbami v raziskave in izobraževanje;

10. poziva Komisijo, naj oblikuje resnično evropsko industrijsko politiko; meni, da bi morala 
biti ponovna industrializacija medsektorska prednostna naloga Unije; meni, da bi morala 
nova industrijska politika vključevati uveljavljanje pravil enotnega trga, celostno 
strategijo za zunanjo razsežnost enotnega trga, temelječo na vzajemnosti in skupnih 
minimalnih standardih (zlasti za socialna, okoljska in varnostna vprašanja), enake 
konkurenčne pogoje na področju obdavčenja in varstva potrošnikov, pravilno upravljanje 
sprememb v industriji in prestrukturiranja ter izboljšan dostop do kapitala in 
infrastrukture, da bi se povečala konkurenčnost podjetij in olajšal njihov prodor na nove 
trge;

11. poziva Komisijo, naj predstavi podroben akcijski načrt ukrepov za vzpostavitev 
popolnoma integriranega in povezanega enotnega energetskega trga; poudarja, da je treba 
potrošnikom ponuditi pregledne in primerljive cene energije;

12. poudarja, da je izboljšanje infrastrukture – zlasti čezmejnih povezav in medsebojne 
povezljivosti – bistvenega pomena za učinkovito delovanje enotnega trga; meni, da je 
enoten, medsebojno povezan in učinkovit evropski prometni sistem ključen za nemoten 
pretok blaga, oseb in storitev; obžaluje, da ni ustreznih naložb, ki so nujne za uresničitev 
tega cilja, in ponavlja, da je treba uvesti primerne načine inovativnega financiranja za te 
projekte;

13. poudarja, da je treba sveženj konkretnih predlogov Komisije izvajati dosledno, da razvili 
in dokončno vzpostavili digitalni enotni trg, zlasti glede splošnega dostopa do interneta ter 
posodobljenih in preglednih mehanizmom varstva potrošnikov;

14. poziva k ambicioznemu izvajanju potrošniške politike, vključno z zakonodajnimi in 
programskimi ukrepi, da se izboljša varstvo potrošnikov in poglobi zaupanje v enotni trg, 
poveča vpliv potrošnikov, spodbudi odgovorno ravnanje povprečnega potrošnika in 
izboljša zaščita ranljivih potrošnikov;

15. podpira pobude na ravni EU, ki naj bi dopolnile nacionalne spodbude za mikroposojila in 
socialno podjetništvo;

16. meni, da prosto gibanje oseb in delavcev po Evropi še vedno ni povsem mogoče in da so 
potrebni odločnejši ukrepi, da se odstranijo preostale ovire in da se zagotovi načelo 
enakega obravnavanja delavcev;

17. opozarja, da je ciklična priprava aktov o enotnem trgu ponudila priložnost za redno 
opredeljevanje in obravnavo prednostnih nalog za razvoj enotnega trga; meni, da bi bilo 
treba to metodo izboljšati in nadalje razviti;

18. pozdravlja sveženj zakonodajnih predlogov o varnosti potrošniških proizvodov in uredbi o 
tržnem nadzoru z naslovom „Povezana celina: vzpostavitev enotnega trga za 
telekomunikacije“ ter o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti 
nekaterih velikih podjetij in skupin; je prepričan, da te pobude lahko prispevajo k 
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pravicam potrošnikov ter zagotavljanju njihovega zdravja in varnosti, olajšajo trgovino z 
blagom in storitvami ter spodbudijo nov model konkurenčnosti; zato poziva Komisijo, naj
tesno sodeluje s Parlamentom in Svetom, da bo sklep sprejet v razumnem času;

19. poudarja, da je treba doseči politični dogovor o reformah vzajemnega priznavanja 
poklicnih kvalifikacij, zakonodajnega svežnja o javnih naročilih in koncesijah, direktive o 
alternativnem reševanju sporov in uredbe o spletnem reševanju sporov; poziva Komisijo 
in države članice, naj začnejo hitro in v celoti izvajati vse nove določbe;

20. poziva Komisijo, naj čim prej predloži še preostale predloge, ki jih je napovedala v aktih o 
enotnem trgu, zlasti o spremembi direktive o preglednosti, uvedbi skupne konsolidirane 
davčne osnove, skupnih evropskih pravilih o kolektivnih pravnih sredstvih in o 
spodbujanju dolgoročnih naložb v realnem gospodarstvu; poziva jo tudi, naj oblikuje 
usklajeno e-carinsko prakso za izvajanje posodobljenega carinskega zakonika;

21. je prepričan, da je treba z ureditvijo finančnih storitev zagotoviti boljše obveščanje in 
varstvo ter učinkovita pravna sredstva za potrošnike; poudarja, da treba čim prej in s 
pozitivnimi rezultati dokončati pripravo zakonodajnih predlogov o potrošniških in 
maloprodajnih finančnih storitvah, zlasti v zvezi z dokumenti s ključnimi informacijami 
za paketne naložbene produkte za male vlagatelje, ter o primerljivosti provizij, povezanih 
s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih 
računov; meni, da je treba pripraviti nadaljnje predloge, na primer za ureditev plačilne 
nesposobnosti potrošnikov, da se spodbudi varne naložbe zasebnih prihrankov v realno 
gospodarstvo;

Instrumenti upravljanja

22. je seznanjen z odgovorom Komisije na resolucijo Parlamenta z dne 7. februarja 2013 
glede pravne podlage za zahtevani zakonodajni predlog, ki bi vseboval elemente, 
navedene v tej resoluciji; meni, da bi lahko posebna priporočila v tem odgovoru 
pomembno prispevala k boljšemu upravljanju enotnega trga;

23. pozdravlja spletni pregled stanja na enotnem trgu, zlasti njegov vizualni in informativni 
način predstavitve uspešnosti držav članic v zvezi z zakonodajo EU, ki je pomembna za 
delovanje notranjega trga; meni, da bi moral biti spletni pregled na voljo v vseh jezikih 
Unije, da bodo lahko vsi evropski državljani razumeli cikel enotnega trga in vlogo, ki jo 
lahko odigrajo v njem;

24. meni, da si je treba prizadevati za večjo preglednost pri izvajanju in enotni uporabi prava 
Unije v državah članicah; meni, da je treba vse direktive prenesti dosledno in da je treba 
sprejeti vse ukrepe za prenos, da se upoštevajo kompromisi, doseženi na ravni Unije;

25. kljub temu meni, da zgolj kvantitativni statistični podatki o izvajanju zakonodaje o 
enotnem trgu ne zadoščajo in da se je treba osredotočiti na kakovost izvajanja v državah 
članicah;

26. pozdravlja dejstvo, da se je stopnja povprečnega zaostanka pri prenosu zmanjšala na 
0,6 %; poudarja, da ima lahko celo majhen zaostanek na tako pomembnem področju zelo 
škodljive posledice za potrošnike in podjetja, s tem pa na evropsko gospodarstvo kot 
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celoto;

27. je začuden zaradi trditve, da so države članice izključno odgovorne za dolžino postopkov 
za ugotavljanje kršitev; je še posebej zaskrbljen zaradi dejstva, da je obravnava primerov, 
ko gre za storitve, še posebej počasna (v povprečju 49,8 meseca);

28. meni, da bi moral biti postopek za ugotavljanje kršitev ne glede na okoliščine zadnje 
sredstvo in da bi ga smeli uporabiti šele po več poskusih, da se situacija uredi in popravi, 
prav tako pa je zaželeno, da se pred sprožitvijo postopka proti državi članici na Sodišču 
Evropske unije uporabi sistem „Pilot EU“ in drugi postopki;

29. podpira ukrepe Komisije za izboljšanje sodelovanja nacionalnih organov v zvezi z 
delovanjem enotnega trga; se strinja, da bi stalen računalniški mehanizem za izmenjavo 
ustreznih informacij znatno izboljšal stanje, saj sestanki nacionalnih strokovnjakov 
nekajkrat na leto še zdaleč niso primeren način za obravnavanje tako pomembnih 
vprašanj;

30. znova poudarja, kako pomembno je pravilno delovanje sistema za informacije o 
notranjem trgu (IMI), ki je nedavno dobil ustrezno regulativno podlago in ki bo razširjen 
na nova področja politik in sektorje; poziva Komisijo, naj Parlament obvešča o delovanju 
orodja za stojno prevajanje, ki naj bi olajšalo komunikacijo med nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi;

31. poziva države članice, naj si bolj prizadevajo za posodobitev javne uprave – med drugim s 
hitrim izvajanjem ukrepov v zvezi z e-vlado, e-zdravjem, e-računi in elektronskim javnim 
naročanjem – da bi zagotovile več boljših digitalnih storitev za državljane in podjetja po 
vsej Evropi, zmanjšale stroške in povečale učinkovitost javnega sektorja;

32. poziva države članice, naj poskrbijo, da bodo za mrežo SOLVIT in za enotne kontaktne 
točke na voljo zadostni viri, kot določa direktiva o storitvah; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za razširjanje informacij o razpoložljivosti teh 
instrumentov med podjetji in podjetniki;

33. je seznanjen, da uporaba portalov „Tvoja Evropa“ in „Tvoja Evropa – nasveti“ nenehno 
narašča, tako da bi morali imeti vsi, ki se gibljejo po Evropski uniji, na voljo potrebne 
informacije; se zaveda, da je stopnja mobilnosti v Evropi še vedno nizka in pogosto 
omejena na manjše število dobro izobraženih in premožnih posameznikov in družbenih 
skupin;

34. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, Evropskemu 
svetu ter parlamentom in vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Upravljanje enotnega trga je bilo po zaslugi številnih pobud Evropske komisije in Evropskega 
parlamenta ter z jasno podporo Evropskega sveta kot vprašanje strukturnega pomena uvrščeno 
na vrh političnega dnevnega reda.

Komisija je v sporočilu z dne 8. junija 2012 o boljšem upravljanju enotnega trga pozvala k 
novi zavezi, da bo enotni trg učinkoviteje služil rasti ter prinesel konkretne rezultate za 
evropske državljane, potrošnike in podjetja. To je znova poudarila v letnem pregledu rasti 
2013 in priloženem poročilu o stanju na področju integracije enotnega trga 2013, v katerem je 
pozvala k okrepljenim prizadevanjem za boljše izvajanje in upoštevanje obstoječih pravil. 

Da bi bilo mogoče uresničiti ta cilj in da bi upošteval izrecno zahtevo za „posebno pobudo za 
rast, [na osnovi katere bo mogoče] izdelati priporočila za posamezne države, pri katerih bi 
upoštevali stanje izvajanja enotnega trga“, kot je zapisal Parlament v resoluciji z naslovom 
„Akt za enotni trg – naslednji koraki za gospodarsko rast“, sprejeti 14. junija 2012, je odbor 
IMCO pripravil samoiniciativno zakonodajno poročilo za boljše upravljanje enotnega trga, da 
bi izboljšal njegovo delovanje in prispeval h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v 
Evropi. Resolucija s posebnimi priporočili Komisiji je bila sprejeta na zasedanju 
7. februarja 2013.

Evropski svet je na seji 14. in 15. marca 2013 poudaril, „da enotni trg ostaja ključno gonilo za 
rast in delovna mesta“, in obljubil, da bo vsa ta vprašanja [v zvezi s priporočili iz poročila 
Komisije o stanju na področju integracije enotnega trga, pa tudi predlogi iz aktov o enotnem 
trgu I in II ter izvajanjem zakonodaje o enotnem trgu] še naprej redno obravnaval.

Namen tega poročila je, da se delovanju notranjega trga v Evropski uniji tudi v prihodnje
nameni potrebna pozornost s pripombami glede obstoječih priporočil (Schwabovo poročilo) 
in posodobljenim stališčem do vsebine naslednjega letnega pregleda rasti ter prednostnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, pa tudi do nedavnih prizadevanj Komisije v zvezi s 
številnimi instrumenti za upravljanje enotnega trga.

Evropski semester

Boljše upravljanje enotnega trga je tesno povezano s konkretnimi možnostmi za uvedbo 
posebnega stebra evropskega semestra. Poročevalec meni, da je usklajevanje ekonomskih 
politik in politik zaposlovanja treba dopolniti s temeljnim elementom, ki bo zajemal vse 
možne vzvode za pospešitev realnega gospodarstva in ki sicer morda nikoli ne bi postal 
predmet splošnega usklajevanja evropskega semestra.

Letni pregled rasti 2013, ki prvič vključuje tudi letno poročilo o stanju integracije enotnega 
trga, lahko šteje kot prvi korak v to smer. Letni pregled rasti 2014, ki naj bi bil predstavljen 
novembra, bo pomemben dokument, ki bo priložen temu poročilu kot bistven element 
evropskega semestra, dopolnjen pa bo z ustreznimi ugotovitvami in predlogi Parlamenta. 
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Poročilo o stanju integracije enotnega trga, priloženo letnemu pregledu rasti, bo opredelilo 
težave in pomanjkljivosti, prav tako pa bi moralo vključevati jasen sklop prednostnih nalog v 
zvezi z realnim gospodarstvom in opredeliti učinkovite vzvode za spodbujanje rasti in 
konkurenčnosti. 

Poročevalec je prav tako prepričan, da bi moralo biti usklajevanje prednostnih nalog enotnega 
trga v okviru evropskega semestra vpeto v širši demokratični proces s polno udeležbo 
nacionalnih parlamentov, spoštovanjem pristojnosti Evropskega parlamenta ter ustreznim 
prostorom za socialne partnerje in druge interesne skupine. 

Ključni sektorji

Komisija je v sporočilu o boljšem upravljanju enotnega trga z metodologijo, ki bi jo bilo treba 
redno ocenjevati in revidirati, opredelila ključna področja za izboljšanje delovanja in krepitev 
enotnega trga: to so storitve, finančne storitve, promet, energetika in digitalni trg. Poročevalec 
meni, da ta področja ostajajo prednostna in da bi bilo treba znova začeti prizadevanja za 
usklajevanje. Meni tudi, da bi jih bilo treba obogatiti in združiti z drugimi vidiki, ki so tesno 
povezani s politikami enotnega trga, v ta namen pa bi bilo treba pripraviti dodatne ukrepe in 
predloge.

Dosledna in celostna industrijska politika je bistvena za okrevanje evropskega gospodarstva in 
zanesljiv izhod iz krize. Boljše varstvo pravic državljanov, tako potrošnikov kot delavcev, je 
temeljnega pomena za zaupanje v enotni trg in odgovorno ravnanje. Usklajevanje politik 
enotnega trga bi moralo stremeti k iskanju novega modela konkurenčnosti, temelječega na 
znanju in inovacijah, za kar pa je treba povečati naložbe v izobraževanje in raziskave.

Način, kako sta bila predloga aktov za enotni trg I in II predstavljena in kako se je o njiju 
razpravljalo, je dober zgled, ki bi ga bilo treba nadgraditi in razvijati. To poročilo je 
priložnost, da se oceni stanje najpomembnejših predlogov, glede na pomembno vlogo za 
delovanje enotnega trga, ki jim je bila pripisana.

Instrumenti upravljanja

Po poročilu o upravljanju iz februarja 2012, v katerem je bil predstavljen celovit pregled 
različnih orodij enotnega trga kot delov „cikla upravljanja“, in po 15. pregledu notranjega 
trga, objavljenem februarja 2013, ki je tradicionalno vsebovalo oceno uspešnosti držav članic 
pri izvajanju zakonodaje o enotnem trgu, je Komisija junija 2013 predstavila spletni pregled 
enotnega trga, katerega namen je usklajeno poročanje, analiza prednosti in slabosti ter 
različne spodbude za izboljšave.

Spletni pregled je osredotočen na cikel upravljanja enotnega trga in ponuja pregled uspešnosti 
držav članic, povratne informacije o posameznih zgodbah o uspehu in najboljših praksah iz 
številnih držav, pa tudi pomisleke, ki so jih izrazili državljani in podjetja. Orodja za 
upravljanje, uporabljena kot kazalniki, so med drugim stopnja prenosa zakonodaje EU, število 
postopkov za ugotavljanje kršitev, odprtje enotnih kontaktnih točk, ki jih zahteva direktiva o 
storitvah, delovanje informacijskega sistema za notranji trg, upravljanje mreže SOLVIT in 
uporaba portala „Tvoja Evropa“. 
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Poročevalec je skušal podati osnovne pripombe glede upravljanja enotnega trga in njegovih 
sestavin, pri tem pa upoštevati, da je v odgovor na posebno priporočilo Komisije in akcijski 
načrt „Tvoja Evropa“ v pripravi posebno samoiniciativno poročilo o sistemu SOLVIT. Po 
izteku meseca enotnega trga, ki bo nasledil forum o enotnem trgu, katerega pobudnik je bil 
Evropski parlament, bo poročevalec predstavil predloge sprememb z dodatnimi pripombami 
glede njegove strukture in ugotovitev.


