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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane
(2010/2011(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu „Evropa 2020, strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju poročila Komisiji profesorja Maria Montija o ponovni oživitvi enotnega 
trga1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Agenda državljanov – doseganje rezultatov za 
Evropo“ (KOM(2006)0211),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Enotni trg za Evropo 21. stoletja“ (KOM(2007)0724) 
in spremljajočega delovnega dokumenta Komisije „Enotni trg: pregled dosežkov“ 
(SEC(2007)1521), resolucije Parlamenta z dne 4. septembra 2007 o pregledu enotnega 
trga2 in delovnega dokumenta Komisije „Pregled enotnega trga: eno leto kasneje“ 
(SEC(2008)3064),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Priložnosti, dostopnost in solidarnost: nova družbena 
vizija za Evropo 21. stoletja“ (KOM(2007)0726) in sporočila Komisije „Storitve 
splošnega interesa, vključno s socialnimi storitvami splošnega interesa: nova evropska 
zaveza“(KOM(2007)0725),in resolucije Parlamenta z dne 27. septembra 2006 o beli 
knjigi Komisije o storitvah splošnega pomena3,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje 
delovanja enotnega trga4 in priporočila Komisije z dne 12. julija 2004 o prenosu direktiv 
o notranjem trgu v nacionalno zakonodajo5,

– ob upoštevanju pregleda stanja notranjega trga iz julija 2009 (SEC(2009)1007) in 
resolucij Parlamenta z dne 9. marca 20106 in 23. septembra 20087 o pregledu stanja 
notranjega trga,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu 
ekonomsko–socialnemu odboru „Strategija potrošniške politike EU 2007–2013: 
usposabljanje potrošnikov, izboljševanje blaginje potrošnikov, učinkovito varstvo 
potrošnikov“ in resolucije Parlamenta z 20. maja 2008 o strategiji potrošnike politike EU 
2007–20138,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. januarja 2009 „Spremljanje rezultatov za 
potrošnike na enotnem trgu – Druga izdaja pregleda stanja potrošniških trgov“ 
(KOM(2009)0025) in spremljajočega delovnega dokumenta Komisije „Drugi pregled 

                                               
1 Pričakovano aprila  2010.
2 UL C 187/E, 24.7.2008, str. 80
3 UL C 306/e, 15.12.2006, str. 277
4 UL C 176, 7.7.2009, str. 17
5 UL C 98, 16.4.2005, str. 47
6 Sprejeta besedila s tega dne, P7_TA(2010)0051
7 UL C 98, 4.12.2008, str. 46
8 UL C 180/E, 17.7.2008, str. 26
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stanja potrošniških trgov“ (SEC(2009)0076,
– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2009 o izvrševanju pravnega reda 

Skupnosti o varstvu potrošnikov (KOM(2009)0330) in poročila Komisije z dne 2. julija 
2009 o o uporabi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o 
sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 
potrošnikov („uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov“) 
(KOM(2009)0336),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o čezmejnem e-trgovanju med podjetji in potrošniki v 
EU (KOM(2009)0557),

– ob upoštevanju poročila Evropskega ekonomsko–socialnega odbora, oddelka za enotni 
trg, proizvodnjo in potrošnjo, o ovirah za evropski enotni trg za leto 20082,

– ob upoštevanju Solvitovega poročila za leto 2008 o razvoju in učinku mreže Solvit 
(SEC(2009)0142), delovnega dokumenta Komisije z dne 8. maja 2008 o akcijskem načrtu 
o integriranem pristopu k zagotavljanju podpornih storitev državljanom in podjetjem na 
notranjem trgu (SEC(2008)1882) in resolucije Parlamenta z dne 9. marca 2010 o mreži 
Solvit3,

– ob upoštevanju uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov, 
katere cilj je vzpostaviti splošni okvir pravil in načel v zvezi z akreditacijo in nadzorom 
trga,

– ob upoštevanju člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa, da 
„Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami 
Pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.“,

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki Unijo zavezuje k 
prizadevanju „za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno 
zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti 
okolja“,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je s členom 6 PEU 
vključena v Pogodbe,

– ob upoštevanju člena 9 PDEU, ki določa, da „Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti 
in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.“,

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da „Zahteve varstva okolja je treba vključevati 
v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja.“,

– ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da „Pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Unije se upoštevajo zahteve varstva potrošnikov.“,

                                               
1 Sprejeta besedila s tega dne, P7_TA-PROV(2010)0046
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

3 Sprejeta besedila s tega dne, P7_TA-PROV(2010)00467
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– ob upoštevanju člena 14 PDEU in protokola 26 k tej pogodbi o storitvah splošnega 
(gospodarskega) interesa,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7–0000/2010),

A. ker je vse preveč ovir, ki izvirajo iz pomanjkanja informacij o pravicah in možnostih, 
razdrobljene in nezadostne ureditve, neprimernega prenosa, izvrševanja in zagotavljanja 
spoštovanja predpisov ter pomanjkanja upravnega usklajevanja in sodelovanja, ki 
državljane, potrošnike ter mala in srednja podjetja ovirajo pri selitvi, nakupovanju, 
prodaji nin trgovanju čez mejo z enako stopnjo varnosti in zaupanja, kot jo uživajo v 
lastnih državah članicah,

B. ker se le majhen odstotek delavcev, ponudnikov storitev in strokovnjakov dejansko 
preseli v drugo državo članico, saj je to zaradi upravnih postopkov in tveganja izgube 
socialnih pravic prezapleteno in predrago,

C. ker le malo podjetnikov ter malih in srednjih podjetij ponuja svoje izdelke in storitve 
zunaj domačega trga, in sicer zaradi pomanjkanja gotovosti v zvezi z vlaganji, plačili in 
odgovornostjo ter zaradi razlik v pravni, upravni, socialni in kulturni tradiciji,

D. ker enotnega trga ne smemo videti kot izoliranega od drugih horizontalnih političnih 
področij, zlasti zdravja, okolja, trajnostnega razvoja in zunanje politike,

E. ker bi strategija EU 2020 morala postaviti realistične cilje za vzpostavitev ekološkega, na 
znanju temelječega gospodarstva in trajnostne rasti do leta 2020; ker bi temelj za 
strategijo EU 2020 moral biti enotni evropski trg, z izzivi družbene pravičnosti in 
gospodarske rasti in ob osredotočanju na koristi za državljane, varstvu potrošnikov in 
malih in srednjih podjetjih,

Splošne ugotovitve

1. meni, da je Unija v posebno težavnem obdobju v zgodovini povezovanja evropskega trga;
meni, da se je treba s sedanjimi in prihodnjimi izzivi spopasti dosledno, odločno, 
prizadevno in močno, kar pa je treba pospremiti z občutljivostjo in praktičnostjo, v duhu 
sodelovanja in solidarnosti;

2. poudarja, da je glede na številne gospodarske in druge izzive, s katerimi se spopada EU, 
dobro delujoči enotni trg v najboljšem interesu evropskih državljanov, potrošnikov in 
malih in srednjih podjetij;

3. poudarja, da ne glede na gospodarske, tehnološke in zakonodajne pomanjkljivosti v svoji 
zgradbi, enotni evropski trg skupaj z euroobmočjem najbolje izkazuje pravi pomen 
gospodarske povezanosti in enotnosti EU;

4. pozdravlja in v celoti podpira namen Komisije, da spet postavi v središče notranjega trga 
tiste, ki v njem živijo in ga dnevno uporabljajo, pa tudi njeno zavezanost, da bo 
zagovornik enotnega trga s pomočjo popolne izrabe svojih izvedbenih pooblastil, in da 
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predstavi socialno vizijo enotnega trga, ki bo temeljila na obveznostih iz Lizbonske 
pogodbe;

Postopek povezovanja notranjega trga ni nepreklicen
5. poudarja, da povezovanje v enotni trg ni nepreklicen proces in da trajnega obstoja 

enotnega trga ne smemo jemati za samoumevnega; meni, da bi neuspeh pri dosegu cilja 
enotnega trga lahko imel domino učinek, ki bi ogrozil delo številnih let povezovanja 
evropskega trga;

6. je zaskrbljen, da bi ponovni pojav gospodarskega protekcionizma lahko povzročil 
razdrobitev enotnega trga; je zaskrbljen, da se lahko sedanji gospodarski in finančni 
polom uporabita za upravičenje ponovne oživitve protekcionističnih ukrepov v številnih 
državah članicah;

7. meni, da je kriza znatno škodila postopku povezovanja enotnega trga in da sta 
nasprotovanje in nezaupanje do enotnega trga narasla zaradi pomanjkljivosti in 
neenakosti, ki izvirajo iz gospodarskih sistemov držav članic;

8. meni, da kriza nudi priložnost za reformo, utrditev in izboljšanje sedanje strukture 
enotnega trga in za pridobivanje zaupanja državljanov, zlasti potrošnikov in malih in 
srednjih podjetij;

9. poudarja, da nedavna finančna kriza ne sme v celoti narekovati ponovnega zagona 
enotnega trga in da mora ponovna oživitev preseči temeljne nauke te krize;

10. poudarja, da enotni evropski trg močno potrebuje novega zagona in da je potrebno močno 
vodstvo Komisije, da se enotnemu trgu vrneta verodostojnost in zaupanje;

Potreba po celovitem in skupnem pristopu k enotnemu trgu

11. meni, da je treba revidirati staro razumevanje enotnega trga kot vezanega zlasti na 
gospodarske nagibe; poudarja, da morajo vsi, ki so vključeni v oblikovanje in 
uresničevanje enotnega trga sprejeti celovitejši pristop in vanj popolnoma vključiti skrbi 
državljanov, zlasti v zvezi z gospodarskimi, socialnimi, zdravstvenimi in ekološkimi 
vprašanje in varstvom potrošnikov;

12. poudarja, da bi enotni trg moral biti osrednjega pomena za dosego cilja trajnostnega in 
visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva v povezavi z dolgoročno vizijo 
stretegije EU 2020;

13. predlaga, da bi vsaka strategija in politika za ponovno oživitev enotnega evropskega trga, 
vključno s strategijo EU 2020, morala temeljiti na pragmatičnem, vključujočem in 
širokem dogovoru, ki bi ga podpirale vse država članice, bi se osredotočal zlasti na 
prednostne naloge, in bi ga države članice dejansko imele za svojega ter bi ga učinkovito 
izvrševale na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

14. poziva k novem vzorcu političnega mišljenja, v katerem bi državljani in potrošniki imeli 
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osrednjo vlogo pri ponovnem zagonu enotnega evropskega trga; meni, da je to mogoče 
doseči tako, da postane evropski državljan glavna politična spremenljivka pri določanju
in oblikovanju zakonodaje in politike Unije;

15. vztraja, da ponovna oživitev enotnega trga zahteva uvedbo ustreznejšega mehanizma 
zavor in ravnovesij, da se državljanom in potrošnikom zagotovi ustrezno varstvo; meni, 
da bo na državljanih temelječ pristop Uniji pomagal spet pridobiti zaupanje državljanov v 
enotni evropski trg in in najti pravo formulo za sprejetje pobud, ki bodo Uniji dali 
potrebno konkurenčnost, brez poseganja v socialno razsežnost;

16. ponovno poudarja, da je ustrezna ocena socialnih, potrošniških in okoljskih vplivov 
enotnega trga, ki bi se morala pojavljati v vseh predlogih o enotnem trgu, bistvenega 
pomena za pridobivanje zaupanja javnosti in bo zagotovila realistično povezovanje 
socialnih, okoljskih in gospodarskih ciljev ter ciljev varstva potrošnikov;

Izzivi in priložnosti, ki jih mora upoštevati politika enotnega trga

17. meni, da je glavni izziv, s katerim se spopada Unija, najti ravnovesje med odprtim 
gospodarstvom, ki je sposobno spodbuditi gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, 
in gospodarskim sistemom, ki je prav tako sposoben varovati potrošnike in nuditi 
socialna in okoljska jamstva, ki jih državljani potrebujejo;

18. poudarja pomen vzpostavitve ekološkega enotnega trga za ekološke tehnologije, storitve 
in proizvode in tehnologije, storitve in proizvode z nizkimi emisijami ogljika, ki so v 
porastu, z razvojem standardov za merjenje in revizijo ogljičnega odtisa, ki bi veljali za 
vso EU; izpostavlja, da morajo jasni standardi in označevanje energetsko učinkovitih 
proizvodov postati obvezni v vsej Uniji;

19. spodbuja, da mora v digitalni dobi Unija v celoti prepoznati potencial in priložnosti, ki jih 
internet in e-trgovina ponujata za nadaljnji razvij enotnega trga; poudarja, da mora razvoj 
novih tehnologij upoštevati potrebo po zaščiti državljanov, potrošnikov in malih in 
srednjih podjetij;

20. podpira pobude, ki jih je sprejela Komisija zato, da bi raziskave, znanje in inovacije bile 
prednostne naloge v vseh prihodnjih strategijah; pričakuje, da bodo v prihodnjih 
proračunih Unije dodeljena zadostna sredstva za reševanje teh ključnih vprašanj;

21. podpira prizadevanja Komisije za spodbujanje varnosti proizvodov z uveljavitvijo Uredbe 
(ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev 
za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov;

Državljani in potrošniki na enotnem trgu

22. je prepričan, da so dojemanje, razumevanje in poznavanje enotnega trga povprečnega 
državljana nizki, neobstoječi, zmedeni ali negativni; meni, da večina potrošnikov 
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upravičeno ali neupravičeno gleda na enotni trg kot na sistem, v katerem vladajo politična 
trgovina in interesi, ne pa kot na sistem, ki obravnava potrebe potrošnikov, državljanov in 
malih in srednjih podjetij;

23. poudarja, da morajo EU in nacionalne institucije, da zagotovijo socialno podporo in 
sodelovanje evropskih državljanov, korenito spremeniti splošno dojemanje enotnega trga 
tako, da ljudi osvestijo o koristih, ki jim jih nudi enotni trg, in da jih razumejo;

24. meni, da so med najočitnejšimi težavami, s katerimi se srečujejo potrošniki, zlasti na 
področju storitev, naslednje: (1) pomanjkanje dostopa do primerljivih in objektivnih 
informacij, vključno s primerjavo cene; (2) zapletenost pogodbenih odnosov; (3) 
negotovost pri plačilih in sodnih sredstvih; in (4) pomanjkanje osveščenosti o sistemu in 
zaupanja vanj1;

25. vztraja, da državljani ne dobivajo informacij, ki jih potrebujejo o zakonodaji enotnega 
trga ter dostopnosti in izvrševanju svojih pravic; poudarja dejstvo, da so številna ustrezna 
spletna mesta in številni informacijski centri ter točke „vse na enem mestu“ še vedno 
neorganizirani in ne dosežejo ljudi na učinkovit način;

26. vztraja, da pobude gospodarskega povezovanja ne bodo zaživele, če državljani ne bodo 
prepričani, da so njihove socialne pravice zaščitene in da politika notranjega trga ne bo 
imela negativnega vpliva na nacionalno družbeno politiko;

27. obsoja dejstvo, da le majhen odstotek državljanov, potrošnikov in srednjih in malih 
podjetij ve, da obstajajo alternativni pritožbeni mehanizmi, ali vedo, kako vložiti pritožbo 
pri Komisiji;

Mala in srednja podjetja na enotnem trgu

28. poudarja, da so mala in srednja podjetja bistven del ogrodja evropskega gospodarstva in 
so glavna vodila za ustvarjanje delovnih mest, gospodarsko rast in socialno povezanost v 
Evropi; meni, da je dejavno sodelovanje malih in srednjih podjetij v razširjeni EU 
bistveno za povečanje konkurenčnosti enotnega trga;

29. bo podprl prihodnje skupne pobude Komisije in držav članic za: (1) pomoč malim
podjetjem, ki delujejo čez mejo po vsej EU; (2) znatno zmanjšati upravna, finančna in 
regulatorna bremena, zlasti upravne ovire, s katerimi se srečajo mala in srednja podjetja, 
v skladu z načelom sorazmernosti;

30. soglaša, da bosta izvrševanja zakona o malem podjetništvu in uvedba statuta evropskega 
zasebnega podjetja zagotovila dejansko vključitev malih in srednjih podjetij v primeren 
enoten evropski sistem, ki se lahko obdrži;

                                               
1 J.M. Barroso, politične smernice za naslednjo Komisijo, str. 35: „Moramo se rešiti negativne pasti, ko politiki takoj prevzamejo zasluge za pozitivne pridobitve Evrope, 

vendar tako obtožijo "Bruselj" ali "Strasbourg" za vse, kar jim ni všeč. Potrebujemo zrelejši dialog s svojimi državljani o odločitvah, ki vplivajo na njihov vsakdan.“; 

KOM(2006)0211, Agenda državljanov - doseganje rezultatov za Evropo“.
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Odgovornost in zagotavljanje spoštovanja zakonodaje enotnega trga ter boljših predpisov

31. trdi, da je v skladu z načelom subsidiarnosti bistven del upravne in pravne odgovornosti 
za enotni trg v rokah držav članic, ki morajo torej skupaj z drugimi institucijami EU 
sprejeti dejansko odgovornost za enotni evropski trg in njegovo upravljanje;

32. trdi, da pregleda stanja notranjega trga iz julija 2009 in marca 2010 jasno kažeta, da 
države članice še vedno ne dosegajo ciljev pravilnega prenosa, izvrševanja in 
zagotavljanja spoštovanja zakonodaje enotnega trga in da obstaja zamik pri prenosu 
evropske zakonodaje, ki je zlasti obžalovanja vreden na področju storitev;

33. ugotavlja, da postopna drobitev predpisov in nedoslednosti pri izvrševanju zakonodaje v 
EU vedno bolj ovirajo dokončanje enotnega trga; ugotavlja, da mora EU še sprejeti sklop 
notranje skladnih politik, katerih namen bo popravljanje neuspehov na trgu in 
negativnega povezovanja trga;

34. pozdravlja pobudo Komisije za boljše predpise, ki povečuje učinkovitost predpisov in 
njihovo ustrezno uporabo v državah članicah; poziva Komisijo, naj ob tem ohranja svoj 
zagon, saj bi hiter začetek izvrševanja te strategije znatno prispevalo k uspešnemu 
ponovnemu zagonu enotnega trga;

Končni rezultati

Močnejša institucionalna vloga pri določanju in izvrševanju predpisov enotnega trga

35. predlaga, da Komisija za izboljšanje prenosa, uporabe in izvrševanja zakonodaje 
enotnega trga vzpostavi partnerstvo med vsemi zainteresiranimi stranmi, ki sodelujejo pri 
oblikovanju, uporabi in izvrševanju te zakonodaje z uporabo novih mehanizmov, kot je 
denimo predlagani letni forum o enotnem trgu;

36. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno uporabo in prenos s pomočjo bolj sistematičnega 
in neodvisnega nadzora, da se pospešijo postopki o kršitvah; trdi, da bodo zamude pri 
reševanju postopkov o kršitvah neizogibno imele negativen učinek na gospodarsko in 
socialno zanimanje državljanov za enotni trg;

37. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno usklajevanje in naj sodeluje s Parlamentom in 
nacionalnimi vladami držav članic, pa tudi glavnimi trgovskimi partnerji pri 
nadzorovanju trga blaga in pri čezmejnem izvrševanju zakonodaje o varstvu potrošnikov 
ter naj nadzoruje neurejen tok informacij, ki dosega evropske potrošnike in državljane;

38. priporoča, naj Komisija opravi neodvisno raziskavo, da opredeli 20 z enotnim trgom 
povezanih razlogov za nezadovoljstvo in razočaranje, s katerimi se državljani dnevno 
srečujejo, zlasti v zvezi s čezmejno zdravstveno oskrbo, nakupom in najemom vozil, 
prenosljivostjo pokojnin, vzajemnim priznavanjem poklicnih kvalifikacij, varstvom in 
vzgojo otrok, posvojitvijo, preživnino in dodatki;

39. poziva Komisijo, naj pritiska za vzpostavitev boljšega mehanizma za pregled, kako se 
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predpisi enotnega trga izvršujejo v praksi na vseh stopnjah v različnih državah članicah in 
kakšne možnosti imajo državljani in podjetja, da izvršujejo svoje pravice, povezane z 
enotnim trgom;

40. poziva Komisijo, naj državam članicam bolj pomaga, da tako olajša ustrezno spoštovanje 
standardov EU; poudarja, da morajo institucije EU kot celota postrožiti predpise in 
spodbuditi države članice, naj izboljšajo pravilen in pravočasen prenos predpisov, da se 
zagotovi, da po vsej Uniji veljajo enaki predpisi; 

41. poziva k okrepitvi vloge Parlamenta na področju prenosa, uporabe, izvrševanja in 
nadzorovanja zakonodaje o enotnem trgu; meni, da mora povečana vloga EP in 
nacionalnih parlamentov v skladu z Lizbonsko pogodbo s seboj prinesti boljšo sinergijo 
med obema parlamentarnima ravnema;

42. poziva države članice, naj zagotovijo boljšo usklajenost in izmenjavo najboljših praks na 
enotnem trgu, zlasti s krepitvijo točk „vse na enem mestu“ in usposabljanjem 
strokovnjakov za enotni trg in varstvo potrošnikov;

43. vztraja, da mora Komisija zagotoviti: neodvisen pregled kakovosti predlogov za ureditev; 
sprejetje predhodnih in naknadnih mehanizmov za preverjanje učinkovitosti zakonodaje; 
primerjanje z najboljšimi mednarodnimi praksami; uporabo ocene skladnosti za 
preverjanje socialnega in okoljskega učinka na ravni EU in na nacionalni ravni;

Ukrepi, ki so potrebni zato, da se državljane obvešča in jim nudi več možnosti na enotnem 
trgu 

44. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo ciljno strategijo sporočanja, 
osredotočeno na vsakodnevne težave, s katerimi se državljani srečujejo pri selitvi, 
nakupovanju ali prodaji čez mejo, in na socialne in zdravstvene standarde ter standarde 
varstva potrošnikov in okolja, na katere se lahko zanesejo;

45. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami razvije dejavnosti ozaveščanja, ki bodo 
združevale različne zainteresirane strani (denimo komisarje, poslance EP, nacionalne 
vlade in poslance nacionalnih parlamentov) in pritegnile čim več medijske pozornosti;

46. poziva države članice, naj s podporo Komisije povečajo zmožnosti mehanizmov za 
reševanje težav, zlasti mreže Solvit, tako da dodelijo dodatne finančne in človeške vire; 
poziva Komisijo, naj ima kot prednostno nalogo dokončanje projekta podpornih storitev 
enotnega trga;

Strateška poročila in predlogi

47. predlaga Komisiji, naj ima strategija enotnega trga štiri glavne faze; prva je vključitev 
ocene ali sistematskega pregleda trenutnega stanja, da se ocenita stopnja izkrivljanja in 
napetosti, ki sta jih različne zainteresirane strani utrpele zaradi krize; druga je sprožitev 
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postopka utrditve, ki bi dokončno rešil še nerešena vprašanja; tretja bi vključevala razvoj 
in izboljšanje enotnega trga; četrta pa bi se osredotočila na dolgoročnejšo vizijo trga 
(strategija EU 2020);

48. spodbuja Komisijo, naj predstavi predlog za zakonodajni sveženj za enotni trga do maja 
2011 (veliko pred sprejetjem napovedanega programa za enotni trg leta 2012), kar bi 
socialno politiko in varstvo potrošnikov postavilo v središče enotnega trga, da se doseže 
cilj visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva, ki bi istočasno zagotovilo 
verodostojno enake možnosti za vse;

49. poziva Komisijo, naj zakonodajnemu svežnju o enotnem trgu priloži delovni dokument o 
ukrepih, katerih specifični namen bi bil vključitev interesov potrošnikov, na temelju člena 
12 PDEU in ob vključitvi postopkov in varoval; temu predlogu bi morala sladiti letna 
poročila o vključitvi tega načela;

50. poziva Komisijo, naj zakonodajnemu svežnju o enotnem trgu priloži delovni dokument o 
ukrepih za razvoj socialnega enotnega trga, ki bi temeljil na členu 9 PDEU, vključno z 
okvirno direktivo za zaščito storitev splošnega gospodarskega pomena, ki bi temeljila na 
členu 14 PDEU in protokolu k temu členu, zlasti glede na to, da sta negotovost in 
pomanjkanje pravne jasnosti povzročila številne negotovosti na ravni lokalne uprave;

51. poziva Komisijo, naj svojemu zakonodajnemu svežnju o enotnem trgu priloži delovni 
dokument o ukrepih za razvoj nizkoogljičnega, ekološkega enotnega trga, ki bi temeljil 
na členu 11 PDEU;

52. poziva Komisijo, naj pri pripravi zakonodajnega svežnja o enotnem trgu pazljivo določi 
obstoječe prednostne naloge posameznih držav članic in Unije, zlasti na področjih, ki so v 
preteklosti povzročila skrbi o delovanju enotnega trga (npr. javne storitve, javna naročila, 
upravni predpisi, ki veljajo za mala in srednja podjetja), nato pa naj ponovno opredeli 
gospodarske in socialne interese Unije kot celote;

53. poziva Komisijo, naj pri pripravi svojega zakonodajnega svežnja o enotnem trgu 
Parlamentu predstavi dokument za razpravo o posvetovanjih z različnimi institucijami 
EU in poročila (EU 2020, Montijevo poročilo, Gonzalesovo poročilo, poročila odbora 
IMCO itd.), da predloži usklajen predlog politike za doslednejši enotni trg, ki se lahko 
obdrži; 

54. poziva Komisijo, naj zagotovi, da si zakonodajni predlogi različnih generalnih 
direktoratov, ki obravnavajo ali vplivajo na politiko enotnega trga, medsebojno ne 
nasprotujejo, in naj se delovni razpored Komisije posodobi, da se državljanom nudi 
doslednejši sistem;

55. priporoča izdelavo študije za opredelitev načinov in sredstev za vključitev interesov 
potrošnikov v vse politike EU ter s tem omogočiti, da se interesi potrošnikov avtomatično 
pojavijo kot osrednje vprašanje pri sestavi vsakega zakonodajnega akta EU;

56. meni, da mora Komisija nemudoma opraviti oceno direktive o storitvah, da ugotovi, ali je 
dosegla glavne cilje;
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57. meni, da bi moralo pravilno izvrševanje zakonodaje o enotnem trgu (denimo direktiva o 
poklicnih kvalifikacijah, direktiva o storitvah in uredba o nadzoru trga) ostati prednostna 
naloga nove Komisije;

58. ugotavlja, da je mehanizem pritožb, ki velja po vsej Uniji, dal omejene rezultate, zato 
poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajni predlog, da se zagotovi začetek uporabe 
poceni, hitrega in dostopnega vseevropskega skupinskega mehanizma pritožb najkasneje 
do maja 2011;

59. poziva Komisijo, naj preuči možnosti sprejetja „listine državljanov“, ki bi vključevala 
različne vidike pravice do prebivanja in dela kjerkoli v EU; vztraja, da mora ta pravica 
biti na voljo vsem državljanom;

60. poziva Komisijo, naj se bolj osredotoči na nadzorovanje trga, zlasti na področjih 
finančnih storitev, zavarovanja, telekomunikacij, bančnih storitev in javnih storitev, ter 
meni, da bo učinkovito nadzorovanje trgov povečalo njihovo učinkovitost in s tem 
koristilo tako gospodarstvu kot potrošnikom;

61. vztraja na stališču, da je stalen trajnostni razvoj notranjega trga odvisen od: (1) stalne 
zavezanosti Komisije k vsem tržnim pobudam, ki so potrebne za spodbuditev in znatno 
izboljšanje našega položaja in konkurenčne prednosti na svetovnem trgu; (2) sprejetja 
splošnega okvira, da se zagotovi, da enotni trg dejansko prinaša rezultate za vse 
zainteresirane strani; zlasti pa od (3) nudenja socialnih in okoljskih koristi državljanom, 
pa tudi potrebnih zakonskih določb za zaščito potrošnikov.

62. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod 

Dobro delujoč povezan evropski enotni trg je temeljni proces za podpiranje evropskega 
povezovanja, socialne kohezije, gospodarske rasti in trajnostnega razvoja v Uniji, ki bi 
ustvarili še tesnejšo zvezo med Evropejci in preprečili, da se njeni državljani in države članice 
ponovno znajdejo v konfliktu1.

To poročilo temelji na številnih ključnih točkah, za katere poročevalec meni, da jih je nujno 
treba upoštevati pri razpravljanju o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti enotnega trga. Sedaj 
je zaradi nedavne finančne krize težko oceniti natančno stanje enotnega trga. Poudarja, da 
proces povezovanje v enotni trg ni nepreklicen proces in da trajnega obstoja notranjega trga 
ne smemo jemati za samoumevnega. Poročevalec meni, da je lahko krhkost, ki jo trenutno 
občuti enotni trg, en od najtemačnejših trenutkov postopka povezovanja enotnega trga v 
zgodovini Unije. Obstoječe nasprotovanje potrošnikov, državljanov in malih in srednjih 
podjetij do enotnega trga pred krizo se je po krizi spremenilo v sovraštvo in na nacionalnih 
trgih omogoča gospodarski protekcionizem. Slabe gospodarske razmere so nedvomno imele 
negativen vpliv na zaupanje državljanov in potrošnikov v enotni trg.

Treba je ugotoviti, da kljub temu, da je finančna kriza povzročila nazadovanje na nekaterih 
področjih enotnega trga, nekatere države in Komisija že nekaj let niso navdušene nad 
dokončanjem enotnega trga. Drobitev predpisov, nedosledni načini izvrševanja zakonodaje in 
ureditve so dolgotrajna težava v vsej Uniji.

Poročevalec ugotavlja, da so dojemanje, razumevanje in poznavanje enotnega trga 
povprečnega državljana nizki, neobstoječi, zmedeni ali negativni. Takšno stanje gre pripisati 
pomanjkanju trdnega in uporabniku prijaznega mehanizma obveščanja, ki bi razlagal, kako 
deluje enotni trg, še pomembneje pa, kakšne koristi lahko prinaša državljanom, potrošnikom 
in malim in srednjim podjetjem.

Potreba po celovitem in skupnem pristopu k enotnemu trgu

Poročevalec ne soglaša s tradicionalnim razumevanjem enotnega trga, in sicer, da ga povezuje 
le gospodarski vidik. Poudarja, da morajo zainteresirane strani, ki so vključene v ponovno 
oživitev enotnega trga, sprejeti celovit in skupen pristop, v katerega so popolnoma vključeni 
cilji v zvezi s potrošniki in državljani, zlasti tisti, ki so povezani z gospodarskimi, socialnimi 
in okoljskimi vprašanji.

Treba je doseči ravnovesje med odprtim gospodarstvom, ki lahko spodbudi gospodarsko rast 
in ustvarjanje novih delovnih mest, in gospodarskim sistemom, ki lahko nudi varstvo 
potrošnikom in potrebna socialna in gospodarska jamstva državljanom.

                                               
1 Glej izjavo francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana 9. maja 1950. 
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Prvi dejavnik, ki ga mora upoštevati Komisija, je, da mora varstvo potrošnikov od vsega 
začetka biti del vsakega zakonodajnega akta EU. Sestavljanje take zakonodaje bo od 
zakonodajalcev zahtevalo, da sprejmejo nov sistem razmišljanja - varstvo potrošnikov in 
socialna razsežnost bosta postala del mehanizma zavor in ravnovesij za sestavo zakonov in 
predpisov o enotnem trgu.

Boljši predpisi, prenos, uporaba in izvrševanje

Poročevalec poziva Komisijo, naj sklene partnerstvo z vsemi stranmi, ki so vključene v 
oblikovanje, izvrševanje in zagotavljanje spoštovanja zakonodaje o enotnem trgu. Poziva k 
dajanju posebne pozornosti ustreznemu izvrševanju direktive o storitvah, direktive o 
vzajemnem priznavanju strokovnih kvalifikacij in o uredbi o nadzoru trga. Nadalje priznava, 
da je za mala in srednja podjetja posebej pomembno izvrševanje predlogov iz zakona o 
malem podjetništvu1.  

Poročevalec spodbuja Komisijo, naj še vedno odločno in močno pritiska za svoj načrt za 
boljše predpise.  Poleg tega poudarja potrebo po predhodni in naknadni oceni zakonodaje 
enotnega trga, ki bi posebno pozornost posvetila socialnemu, okoljskemu in gospodarskemu 
učinku teh predpisov.

Strateška poročila in končni rezultati

Poročevalec Komisiji predlaga strategijo enotnega trga, ki bi vsebovala štiri glavne faze: prvo, 
ki bi vključevala sistematski pregled sedanjega stanja; druga faza bi sprožila postopek 
utrditve, ki bi dokončno rešil vsa odprta vprašanja; tretja bi vključevala razvoj in izboljšanje 
enotnega trga; četrta faza bi bila dolgoročnejša vizija trga. 

Poročevalec trdno verjame, da ni ne modro ne praktično, da vse strategije temeljijo na agendi 
2020, zato poziva Komisijo, naj sestavi predlog o zakonodajnem svežnju o enotnem trgu, ki 
naj bo dokončan najkasneje do maja 2011, vzpostavljen pa do leta 2012.
Poročevalec za svojo študijo o enotnem trgu uporablja makro pristop: obstajajo številna 
področna na enotnem trgu, ki jih poročevalec ni podrobno obravnaval, saj so podrobna in 
premišljena poročila in mnenja Evropskega parlamenta o tem že sprejeta ali se trenutno 
obravnavajo na stopnji odbora IMCO. Poročevalec pričakuje, da se bo Komisija natančno 
seznanila s temi dokumenti in jih bo vključila v prihodnje strategije o prenosu in 
zagotavljanju spoštovanja direktiv in uredb.

Nov načrt o enotnem trgu mora biti oblikovan tako, da bo povečal socialno pravičnost, 
zagotovil celovitost trga, spodbujal inovacije in sprejel novosti digitalne dobe, kar bo 
enotnemu trgu omogočil, da bo imel prednost pred drugimi večjimi svetovnimi gospodarstvi.

Poročevalec poudarja, da enotni evropski trg nujno potrebuje novo spodbudo, ki bo pod 
močnim vodstvom Komisije evropskemu notranjemu trgu povrnila verodostojnost in obnovila 
                                               
1 KOM (2008) 394
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zaupanje vanj.


