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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enotnem trgu za Evropejce
(2010/2278(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je s členom 6 Pogodbe o 
Evropski uniji vključena v ustanovne pogodbe, 

– ob upoštevanju člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 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, 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 člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da Unija „pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti [...] 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 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da je treba 
„zahteve varstva okolja [...] vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti 
Unije, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja“,

– ob upoštevanju člena 12 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da se „pri 
opredeljevanju in izvajanju drugih politik in dejavnosti Unije [...] upoštevajo zahteve 
varstva potrošnikov“,

– ob upoštevanju člena 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije in protokola 26 k tej 
pogodbi o storitvah splošnega (gospodarskega) interesa,

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom K aktu za enotni trg – za 
visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo (KOM(2010)0608), 

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Enotni trg za Evropo 21. stoletja 
(KOM(2007)0724) in njenega spremljajočega delovnega dokumenta z naslovom Enotni 
trg: pregled dosežkov (SEC(2007)1521), resolucije Parlamenta z dne 4. septembra 2007 o 
pregledu enotnega trga1 in delovnega dokumenta Komisije z naslovom Pregled enotnega 

                                               
1 UL C 187E, 24.7.2008, str.80.
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trga: eno leto kasneje (SEC(2008)3064),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Priložnosti, dostopnost in solidarnost: nova 
družbena vizija za Evropo 21. stoletja (KOM(2007)0726) in njenega sporočila z naslovom 
Storitve splošnega interesa, vključno s socialnimi storitvami splošnega interesa: nova 
evropska zaveza (KOM(2007)0725) ter resolucije Parlamenta z dne 27. septembra 2006 o 
beli knjigi Komisije o storitvah splošnega pomena1,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje 
delovanja enotnega trga2 in njenega priporočila z dne 12. julija 2004 o prenosu direktiv o 
notranjem trgu v nacionalno zakonodajo3,

– ob upoštevanju pregleda stanja notranjega trga iz julija 2009 (SEC(2009)1007) ter 
resolucij Parlamenta z dne 9. marca 20104 in 23. septembra 20085 o pregledu stanja 
notranjega trga,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu 
ekonomsko–socialnemu odboru z naslovom 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 
2007–20136,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. januarja 2009 z naslovom Spremljanje 
rezultatov za potrošnike na enotnem trgu – druga izdaja pregleda stanja potrošniških trgov 
(KOM(2009)0025) ter njenega spremljajočega delovnega dokumenta z naslovom Drugi 
pregled stanja potrošniških trgov (SEK(2009)0076),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2009 o izvrševanju pravnega reda 
Skupnosti o varstvu potrošnikov (KOM(2009)0330) in njenega poročila z dne 2. julija 
2009 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 sporočila Komisije o čezmejnem e-trgovanju med podjetji in potrošniki v 
EU (KOM(2009)0557),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov7,

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

                                               
1 UL C 306E, 15.12.2006, str. 277.
2 UL L 176, 7.7.2009, str. 17.
3 UL L 98, 16.4.2005, str. 47.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0051.
5 UL C 309E, 4.12.2008, str. 46.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0210.
7 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0046.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni 
krizi2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pobudi „mladi in mobilnost“ (KOM(2010)0477),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010: 
odpravljanje ovir za pravice državljanov EU (KOM(2010)0603),

– ob upoštevanju poročila Evropskega ekonomsko–socialnega odbora, oddelka za enotni 
trg, proizvodnjo in potrošnjo, o ovirah za evropski enotni trg za leto 20084,

– 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 
Solvit5,

– 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 
trga6,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

A. ker je enotni trg ena poglavitnih gonilnih sil evropske rasti in bi moral biti s 
premagovanjem gospodarskih razlik in razlik v konkurenčnosti ter izkrivljanja in 
neenakega obravnavanja evropskih podjetij in državljanov resničen gospodarski steber 
Evropske unije,

B. ker enotni trg ni zgolj institucionalna struktura za spopadanje s finančnimi in družbenimi 
izzivi, temveč varuje tudi nekatere temeljne pravice državljanov, potrošnikov, delavcev in 
malih podjetij,

C. ker se državljani in mala podjetja pri čezmejnih selitvah, kupovanju, prodajanju ali 
trgovanju spopadajo z vse preveč ovirami, neprenosljivost pravic socialne varnosti, 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0376.
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
5 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.
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korporativizem in birokracija pa zmanjšujejo prosti pretok delavcev, ponudnikov storitev 
in strokovnjakov,

D. ker pomanjkanje celostne vizije drugih horizontalnih politik s področja zdravja, socialnega 
varstva in varstva potrošnikov, delovnega prava, okolja in trajnostnega razvoja zavira 
širitev enotnega trga,

E. ker enotni trg državljanom, zlasti tistim, ki živijo v manj dostopnih območjih in tistim z 
zmanjšano mobilnostjo, omogoča večjo izbiro,

I. Glavni cilji

1. pozdravlja sporočilo Komisije K aktu za enotni trg in zlasti poglavje II Povrnitev zaupanja 
z osrednjo vlogo Evropejcev na enotnem trgu, ki vključuje 19 pobud, namenjenih 
evropskim državljanom; 

2. meni, da se morajo prizadevanja za dosego enotnega trga osredotočiti na vprašanja in 
pravice državljanov, potrošnikov in MSP, da bi premostili sedanjo evropsko krizo;

3. poudarja, da se zaupanja državljanov in potrošnikov ne sme obravnavati kot 
samoumevnega, temveč je treba skrbeti za njegovo ohranitev;  

4. meni, da predlogi Komisije še vedno niso primerni za postavitev državljanov v osrčje 
enotnega trga, naraščajoče število pobud EU, ki niso razvrščene glede na pomembnost, pa 
odpira potrebo po doslednosti in dobrem upravljanju, da bi zagotovili skladnost evropskih 
integracijskih ukrepov;   

5. poudarja prednostne naloge, določene v 19 predlogih v skladu s petimi merili – osnovne 
socialne pravice, pravice potrošnikov, prosto gibanje delavcev, prosti pretok blaga in 
socialno usmerjena podjetja – za zagotovitev oprijemljivih koristi za državljane in podjetja 
v doglednem času; 

II. Skupna načela in vrednote 

6. vztraja, da je treba vstaviti „horizontalno socialno klavzulo“ v celotno zakonodajo o 
enotnem trgu, da se bo razvoj politike osredotočal na osnovne socialne pravice 
državljanov: (a) pravico do kolektivnega ukrepanja, (b) pravice delavcev in delovno pravo 
ter (c) zaščito zaposlitve, pri čemer se vnaprej upošteva in načrtuje prestrukturiranje 
industrije v skladu s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Listino o temeljnih 
pravicah; 

7. ponovno poudarja pomen vpliva posameznega naslednjega predloga na življenja 
evropskih državljanov: 

7.1 uporaba horizontalne socialne klavzule za vse ukrepe kot skupna prednostna naloga; 

7.2. revizija direktive o napotenih delavcih; 

7.3. okvirna direktiva o storitvah splošnega gospodarskega pomena; 
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7.4. nova uredba o priznavanju poklicnih kvalifikacij, o izboljšanju mobilnosti človeških 
virov ter o zagotavljanju enakega dostopa in priložnosti državljanom;

7.5. takojšnje ukrepanje na enotnem hipotekarnem trgu z namenom oživitve trga 
nepremičnin in povrnitve zaupanja evropskih državljanov v zadevne finančne 
instrumente;

7.6. ustrezno vseevropsko prometno in energetsko omrežje, ki ga financira EU, kot način 
socialne in teritorialne vključenosti za evropske državljane in gospodarstva;  

7.7. učinkovita regulacija tržnega nadzora in varnosti proizvodov za okrepitev varstva 
potrošnikov;

8. poziva države članice in Komisijo, naj spodbujajo komunikacijo z državljani in tako 
zagotovijo široko razumevanje in uveljavljanje njihovih pravic; 

9. poudarja, da je treba poenostaviti priznavanje poklicnih kvalifikacij; zagotoviti 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev med različnimi pokojninskimi skladi; zagotoviti 
usposabljanje izven izobraževalnih ustanov in uvesti potni list usposobljenosti ter kartico 
„Mladi in mobilnost“;

10. poziva k ukrepom za vzpostavitev pravnega okvira za fundacije, zadruge in vzajemne 
družbe, da se prepreči pravna negotovost ter zagotovi socialno usmerjena podjetja in 
socialno inovativne projekte na področju storitev splošnega pomena;

11. poudarja pomen usposabljanja javnih uslužbencev na področju predpisov o enotnem trgu, 
tržnem nadzoru in varnosti proizvodov; 

III . Pomanjkljivosti 

12. meni, da program ne analizira v zadostni meri vzrokov za krizo na trgu ali pričakovanj 
evropskih državljanov glede oživljenega enotnega trga;

13. obžaluje pomanjkanje konkretnih predlogov glede kolektivnega mehanizma pritožb, razen 
za nadaljevanje posvetovanj;

14. meni, da sporočilo ne poudarja pomembnosti socialnih storitev; meni, da je to daleč od 
kakovostnega okvira, ki ga je obljubil predsednik Komisije;

15. poudarja pomanjkanje digitalnega enotnega trga ter poziva k demokratizaciji 
širokopasovnih storitev ter h kontinuiranemu pregledu uredbe o sektorju telekomunikacij, 
ki zagotavlja zasebnost, zaščito podatkov in zaščito ranljivih skupin prebivalstva;

16. poziva Komisijo, naj pregleda Direktivo 2001/29/ES o avtorskih pravicah v informacijski 
družbi;

IV. Kratkoročne strategije

17. Poziva h kratkoročnim strategijam:
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(a) za okrepitev evropskega tržnega nadzora, izboljšanje dostopa do osnovnih bančnih 
storitev, oblikovanje enotnega integriranega hipotekarnega trga in odstranitev davčnih 
ovir in dvojnih obdavčitev;

(b) za izvajanje politike elektronskega poslovanja z namenom povečanja zaupanja 
državljanov in potrošnikov pri spletnih nakupih;

(c) za pripravo akcijskega načrta na področju boja proti ponarejanju in piratstvu kot 
glavnega preventivnega instrumenta, ki bo omogočil, da je blago, ki kroži na enotnem trgu 
varno, izpolnjuje določene standarde in zakonito;

(d) za razvoj učinkovite komunikacijske politike glede akta za enotni trg, ki temelji na 
reviziji politike in oceni njenih oprijemljivih koristi za državljane;

(e) za uvedbo sistema referenčnih vrednosti, ki temelji na horizontalni socialni klavzuli, 
za oceno pomembnosti vseh ukrepov v zvezi z enotnim trgom v smislu njihovega 
socialnega učinka, oprijemljivosti in izvedljivosti; 

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

Komisija je 11. novembra 2010 sprejela predlog sporočila za ponovno pridobitev zaupanja 
evropskih državljanov v enotni trg1. Razprava o tem aktu za enotni trg bo potekala do 28. 
februarja 2011. Splošni pristop, ki ga je predlagala Komisija, predstavlja nadaljevanje 
poročila Maria Montija predsedniku Evropske komisije z naslovom Nova strategija za enotni 
trg. Njegov namen, v skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji, je okrepiti „visoko 
konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni 
napredek ter visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja“ tako, da se gospodarske 
družbe, zlasti mala in srednja podjetja ter evropski državljani, postavijo v središče enotnega 
trga.

Sporočilo Komisije z naslovom K aktu za enotni trg: za visokokonkurenčno socialno tržno 
gospodarstvo vsebuje 50 predlogov za izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav, 
zlasti v poglavju II z naslovom Evropski državljani kot srž enotnega trga za pridobitev 
zaupanja je kar 19 pobud o socialni razsežnosti enotnega trga.

Grechovo poročilo, ki ga je Parlament sprejel maja 2010, je priporočalo resnično celovit 
pristop k ponovnemu zagonu in krepitvi notranjega trga, zajemalo pa je poglavitne sektorje, 
kot so industrijska, energetska in infrastrukturna politika EU. Sporočilo Komisije pa je v 
primerjavi s strategijo EU 2020 medlo in nejasno, poleg tega pa se prekriva z različnimi 
osrednjimi pobudami. Da bi zagotovili, da bi obnovljeni enotni trg spodbujal rast, 
zaposlovanje in konkurenčnost v EU ter krepil pravice državljanov in potrošnikov, je 
potrebno več doslednosti in učinkovitosti ter boljše upravljanje. Svet in države članice morajo 
krepiti evropsko zavezanost in nacionalno privrženost k poglobitvi in krepitvi enotnega trga. 

Prizadevanja za vzpostavitev enotnega trga so se doslej osredotočala na trg in njegovo 
organizacijo, zelo malo pa na skrbi in pravice državljanov, delavcev ter potrošnikov, iz česar 
ni težko sklepati, zakaj evropski državljani čutijo odpor in utrujenost do notranjega trga. 
Državljani morajo biti v osrčju enotnega trga, To je jasno navedeno tudi v uvodu dokumenta, 
vendar so žal predlogi za dosego tega cilja prešibki.

Komisija predlaga pakt, da bi hkrati izboljšali tri dele enotnega trga: ekonomski del, socialni 
del in upravljanje. Ta celovit pristop je dejansko sestavljen iz treh delov in 50 posebnih 
zakonodajnih ali operativnih predlogov:

1. s podjetji do močne, trajnostne in pravične rasti (24 predlogov);
2. evropski državljani kot srž enotnega trga za pridobitev zaupanja (19 predlogov);
3. dialog, partnerstvo, ocenjevanje: sredstva za dobro upravljanje enotnega trga (7 predlogov).

To poročilo je odgovor na 19 predlogov, vključenih v poglavje 2 akta za enotni trg, in 
poglobljen pregled nekaterih prednostnih vprašanj ter zlasti Grechovega poročila in 
Montijevega dokumenta.

Temeljne socialne pravice

                                               
1 KOM(2010)0608.
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Socialno klavzulo je treba v skladu s členom 9 PDEU in Listino o temeljnih pravicah 
Evropske unije vključiti v vso zakonodajo o enotnem trgu, da se bodo politike, ki se bodo iz 
tega razvile, resnično osredotočale na državljane, da se bo preprečilo izkrivljanje konkurence 
ter da se bo zagotovila kohezija s polnim spoštovanjem socialnih in delavskih pravic.

Vključitev socialne klavzule v vso zakonodajo o enotnem trgu z namenom varovanja 
delovnega prava, delovnih pogojev in pravic delavcev bi lahko temeljila na pozitivnem 
pravnem redu, ki ga določajo člena 1.6 in 1.7 ter uvodna izjava 14 Direktive 2006/123/ES o 
storitvah na notranjem trgu.

Dolžnost Komisije je, da pri pripravi zakonodaje o enotnem trgu opravi temeljito oceno 
socialnega vpliva. V praksi je potreben bolj ambiciozno zastavljen pristop k predlogu v zvezi 
z direktivo o napotitvi delavcev; usmeriti se je treba na revizijo direktive, ki poleg 
ekonomskih svoboščin zagotavlja zaščito najnaprednejšega delovnega prava ter standardov in 
praks glede odnosov med delodajalci in delavci, pa tudi spoštovanje pravice do kolektivnega 
zastopanja in pogajanja, kolektivnega delovanja, vključno s pravico do stavke, ter popolno 
spoštovanje načela enakega plačila za enako delo.

Dejstvo, da Komisija ni izpolnila zahteve po uvedbi zakonodaje in zagotavljanju pravne 
varnosti za storitve splošnega gospodarskega interesa,  ki jo je Parlament podal v svoji 
resoluciji iz oktobra 2010 o gospodarski krizi, je razlog za zaskrbljenost, zlasti če 
upoštevamo, da Lizbonska pogodba uvaja novo pravno podlago posebej za ta namen.

Sporočilo v nasprotju z obljubami predsednika Evropske komisije ne vsebuje predloga o
storitvah splošnega pomena. Akt za enotni trg bi moral poudariti tudi socialne storitve. 
Sporočilo se na zakonodajne predloge sklicuje samo glede koncesij in javnih naročil. 

Izjemno pohvalno je posvetovanje s socialnimi partnerji, da bi se ustvaril evropski okvir za 
predhodno načrtovanje prestrukturiranja industrije: trajnostno industrijsko prestrukturiranje in 
evropski okvir za posvetovanja s socialnimi partnerji sta poglavitnega pomena za razvoj 
socialno ugodnega enotnega trga. 

Pravice potrošnikov

Zakonodajni predlog o dostopu do bančnih storitev in hipotekarnih kreditov je dobrodošel.
Preglednost v zvezi z bančnimi stroški ter dejanskimi stroški in pogoji hipotekarnih kreditov 
je bistvenega pomena tako za varstvo potrošnikov in vlagateljev kot tudi za zagotovitev trdnih 
in stabilnih finančnih institucij, ki državljanom in podjetjem zagotavljajo dostop do posojil.

Okrepljeni evropski nadzor trga glede varnosti proizvodov poudarja potrebo po učinkovitem 
pravnem okviru za varnost proizvodov v EU. Podpira tudi revizijo direktive o splošni varnosti 
proizvodov in sistema označevanja CE, da bi se zagotovilo, da bi lahko potrošniki v njem 
videli varnostni signal.

Prosti pretok delavcev
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Čedalje nujneje je  obravnavati vprašanja o prostem pretoku delovne sile, ki še vedno niso 
rešena, kot na primer: priznavanje poklicnih kvalifikacij, pokojninski skladi za mobilne 
delavce, terensko usposabljanje in potni list osebnih spretnosti; kartica „mladi v gibanju“ in 
krepitev pravic letalskih (ter drugih) potnikov.

Dobrodošel je tudi predlog Komisije, da bo to direktivo ponovno preučila in pripravila zeleno 
knjigo o pokojninah. Poudarja pomen ustreznih pokojnin in trajnostnega pokojninskega 
sistema, ki ga je najbolje doseči s trdnim sistemom tristranskega dialoga, ki bo vključeval 
javne, poklicne in zasebne pokojninske sisteme, ki jih zagotavljajo posebni predpisi, in nadzor 
za zaščito vlagateljev.

Prost pretok delavcev je mogoče spodbujati tudi s skupno evropsko politiko za razvoj in 
izkoriščanje človeškega kapitala, ki temelji na znanju, vseživljenjskem učenju ter 
zaposljivosti delavcev, ki so se sposobni prilagajati spremembam modelov proizvodnje in 
gospodarski dinamiki.

Poglabljanje enotnega trga za Evropo dodane vrednosti

Zdaj je že jasno, kaj je treba storiti, da bi zagotovili enotni trg za energijo, ki bo sposoben 
spodbujati evropsko gospodarstvo in konkurenčnost, zmanjšati zunanjo odvisnost in 
omogočiti ugodnejše cene energije; zakonodajne in nezakonodajne pobude na področju 
energetike bi si morale prizadevati za zaščito oskrbe z energijo prek raznolikega energetskega 
omrežja, nove infrastrukture obnovljivih virov energije ter usklajenih raziskav in razvoja na 
področju novih virov energije; te pobude bi bilo treba sprejeti na podlagi tesnega usklajevanja 
med Komisijo, državami članicami in ustreznimi industrijskimi sektorji.

Resnična poglobitev enotnega trga v korist državljanov, podjetij in evropske konkurenčnosti 
temelji na sposobnosti ustvarjanja evropske dodane vrednosti s projekti na področju 
materialne in nematerialne infrastrukture, ki se usmerjajo in financirajo na ravni EU; Na tem 
področju bi morala Evropska komisija pripraviti ustrezen zakonodajni predlog.

Dobrodošla je tudi namera za razvoj evropskega prometnega omrežja s skupnim okvirom 
evropskih sredstev, spodbujanje konkurenčnosti in povezovanja ter lajšanje mobilnosti 
državljanov in delavcev prek cenovno dostopnih storitev. Čedalje nujneje je vzpostaviti hitre 
javne železniške povezave med vsemi državami članicami skupaj z načrti za lajšanje vlaganja 
v materialno in finančno infrastrukturo.

Socialno usmerjena podjetja

Pobuda za socialna podjetja, katere namen je omogočiti razvoj in podporo socialno 
inovativnim podjetniškim projektom v okviru enotnega trga, je zelo zanimiva in inovativna. 
Opozarja na prispevek socialnega gospodarstva k uravnoteženemu razvoju enotnega trga ter 
spodbujanju gospodarske rasti, zaposlovanja in socialne vključenosti. 

S potrebo po nadaljnjem razvoju ukrepov, usmerjenih v odgovorno korporativno upravljanje 
in vodenje, lahko pozitivno prispevamo k realnemu gospodarstvu in družbi; poglavitni cilji, 
kot so zdrava in odgovorna plačna politika, ustrezna zastopanost žensk v upravnih in 
izvršilnih odborih, valorizacija dolgoročne zavezanosti delničarjev, povečanje posvetovanja in
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sodelovanja z zaposlenimi ter delničarske sheme bi morale biti v središču razprave in 
posledično zakonodajnih ukrepov.

Revizijo stare ali uvedbo nove zakonodaje o zadrugah, fundacijah in medsebojnih združenjih 
bi morali spremljati posebni predpisi o pravicah družbe in delavcev do obveščanja in 
posvetovanja z zagotavljanjem sodelovanja svetov skupnosti in delavcev.

Nerešena vprašanja še vedno zahtevajo dobro komunikacijsko strategijo: kako je državljane 
mogoče bolje vključiti in jim dati večji pomen z izboljšanim dostopom do informacij; kako se 
je mogoče še bolj odpreti državljanom in jim zagotoviti informacije o njihovih pravicah na 
enotnem trgu, vključno z uporabo kolektivnih pravnih sredstev; kako izboljšati čezmejne 
stike; kako pospešiti priznavanje poklicnih kvalifikacij in okrepiti mobilnost; kako okrepiti 
raziskave in inovacije.

Ta akt je bil sprejet sočasno s poročilom o državljanstvu EU za leto 2010: Odpravljanje ovir 
za uresničevanje pravic državljanov Unije, ki se osredotoča na odpravljanje ovir, s katerimi se 
srečujejo državljani, ko potujejo, študirajo, se poročajo, upokojijo, kupujejo ali dedujejo 
premoženje ali glasujejo v drugi državi članici. Akt o enotnem trgu in poročilo o 
državljanstvu se med seboj dopolnjujeta. Preprečevala naj bi nadaljnjo razdrobljenosti 
Evropske unije na področjih, ki neposredno zadevajo državljane, da bi ustvarili Evropo 
državljanov in učinkovit enotni trg ter da bi zadovoljili potrebe in pričakovanja državljanov in 
podjetij.

Določitev prednostnih nalog

Obstaja praktična potreba po določanju prednostnih nalog med devetnajstimi predlogi. Treba 
jih je izbrati glede na pet glavnih vrednot – temeljne socialne pravice, prost pretok delavcev, 
prost pretok blaga, socialno usmerjena podjetja ter pravice potrošnikov. Vendar pa so potrebni 
hitri in praktični rezultati za državljane. Končna določitev prednostnih nalog v ukrepu mora 
upoštevati predloge, ki lahko prinesejo oprijemljive koristi za državljane in potrošnike 
(oprijemljivost), in ki so zlahka dosegljivi v razmeroma kratkem času (izvedljivost).

Izjemno potrebna je politična revizija oprijemljivosti vseh ukrepov za državljane; prav tako je 
poglavitnega pomena tudi ocena za lažje izvajanje teh ukrepov (izvedljivost), začenši z 
načrtom za leto 2011. V odsotnosti teh instrumentov smo opredelili pet področij za takojšnje 
izvajanje v letu 2011:

I. okrepitev evropskega tržnega nadzora, izboljšanje dostopa do osnovnih 
bančnih storitev, oblikovanje enotnega integriranega hipotekarnega trga in 
odstranitev davčnih ovir in dvojnih obdavčitev;

II. hitro in učinkovito izvajanje politike elektronskega poslovanja za povečanje 
zaupanja državljanov in potrošnikov pri spletnih nakupih;

III. akcijski načrt na področju boja proti ponarejanju in piratstvu kot glavni 
preventivni instrument, ki bo omogočil, da bo blago, ki kroži na enotnem trgu, 
varno, da bo izpolnjevalo določene standarde in da bo zakonito;

IV. razvoj učinkovite komunikacijske politike glede akta za enotni trg, ki temelji 
na reviziji politike in oceni njenih oprijemljivih koristi za državljane; za to so 
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zadolžene Komisija in države članice;
V. uporaba sistema referenčnih vrednosti, ki temelji na horizontalni socialni 

klavzuli, kot temeljnega sistema prihodnje politike za oceno pomembnosti 
vseh ukrepov v zvezi z enotnim trgom v smislu njihovega socialnega učinka, 
oprijemljivosti in izvedljivosti.


