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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enotnem trgu za podjetja in rast
(2010/2277(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K aktu za enotni trg. Za 
visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo. 50 predlogov za izboljšanje skupnega 
dela, poslovanja in izmenjav“ (KOM(2010)0608),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane1,

– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija z dne 9. maja 2010 z naslovom „Nova 
strategija za enotni trg“,

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije Evropa 
2020. Unija inovacij“ (KOM(2010)0546),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Pametna pravna ureditev v Evropski 
uniji“ KOM(2010)0543,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropska digitalna agenda“ 
(KOM(2010)0245),

– ob upoštevanju poročila o oceni dostopa malih in srednjih podjetij do trgov za javna 
naročila v EU2, 

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

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje 
delovanja enotnega trga,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. julija 2008 z naslovom „Javna naročila za 
boljše okolje“ (KOM(2008)0400), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Najprej pomisli na male – Akt za mala 
podjetja za Evropo“ (KOM(2008)0394), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Enotni trg za Evropo 21. stoletja“ 
(KOM(2010)0724) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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„Enotni trg: pregled dosežkov“ (SEK(2007)1521),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Priložnosti, dostopnost in solidarnost: 
nova družbena vizija za Evropo 21. stoletja“ (KOM(2010)0726),

– ob upoštevanju razlagalnega sporočila Komisije o uporabi zakonodaje Skupnosti v zvezi z 
javnimi naročili in koncesijami za institucionalizirana javno-zasebna partnerstva“ 
C(2007)6661,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Čas za višjo prestavo: novo partnerstvo 
za rast in delovna mesta“ (KOM(2006)0030),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2010 o aktu o enotnem trgu,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o novostih na področju javnih 
naročil2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o pregledu stanja notranjega trga3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2009 o predkomercialnih naročilih: 
spodbujanje inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih trajnostnih javnih storitev v 
Evropi4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o času za višjo prestavo –
ustvarjanje Evrope podjetništva in rasti5,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

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

A. ker je pomembno povrniti zaupanje v enotni trg na vseh ravneh in odpraviti ovire za nova 
podjetja; ker velika upravna bremena odvračajo nove podjetnike,

B. ker drobitev trga vpliva na vsa podjetja, vendar so mala in srednja podjetja posebej 
izpostavljena težavam, ki izhajajo iz tega,

C. ker je pogosto mnenje, da so imela doslej od enotnega trga največje koristi velika podjetja, 
čeprav so mala in srednja podjetja gonilo rasti EU,

D. ker je pomanjkanje inovacij v EU ključni dejavnik za nizke stopnje rasti v zadnjih letih; 
ker so inovacije na področju zelene tehnologije priložnost za uskladitev dolgoročne rasti 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0320.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0173.
3 UL C 349E, 22.10.2010, str.25.
4 UL C 67E, 18.3.2010, str.10.
5 UL C 316E, 22.12.2006, str.378.
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in varstva okolja,

E. ker mora enotni trg zagotoviti pogoje za premišljeno, trajnostno in vključujočo rast, da bi 
dosegli cilje strategije EU 2020; ker bi moral enotni trg postati boljše okolje za inovacije 
in raziskave podjetij v EU,

F. ker je tvegani kapital pomemben vir financiranja za nova inovativna podjetja; ker se skladi 
tveganega kapitala, ki želijo vlagati v posameznih državah članicah EU, pri tem soočajo z 
ovirami,

G. ker sta za našo prihodnjo rast bistvena razvoj informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij in njihova širša uporaba v podjetjih EU,

H. ker so e-trgovanje in e-storitve, tudi storitve e-vlade, na ravni EU še vedno premalo 
razvite,

I. ker lahko poštni sektor ter spodbujanje interoperabilnosti in sodelovanja poštnih sistemov 
in storitev pomembno vplivajo na razvoj čezmejnega e-trgovanja,

J. ker neoptimalno elektronsko upravljanje avtorskih pravic vodi v veliko razdrobljenost na 
trgu avdiovizualnih izdelkov, kar škoduje podjetjem iz EU; ker bi imeli od oblikovanja 
resničnega enotnega trga avdiovizualnih izdelkov koristi tako podjetja kot potrošniki, 

K. ker je zaradi ponarejanja in piratstva manjše zaupanje v e-trgovanje in večja 
razdrobljenost pravil o varstvu pravic intelektualne lastnine, kar omejuje inovacije na 
enotnem trgu,

L. ker so zaradi različnih fiskalnih določb, na primer obdavčitve pravnih oseb in obveznosti 
poročanja za DDV, številne ovire za čezmejne transakcije; ker je mogoče te ovire 
odstraniti brez uskladitve davčnih stopenj,

M. ker je delež čezmejnih javnih naročil glede na celoten trg javnih naročil majhen kljub 
temu, da za podjetja EU predstavljajo priložnost; ker imajo mala in srednja podjetja še 
vedno omejen dostop do trgov javnih naročil;

N. ker storitve v veliki meri prispevajo k naši gospodarski rasti; ker je enotni trg storitev 

Uvod

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „K aktu za enotni trg“, zlasti njegovo prvo 
poglavje o močni, trajnostni in uravnoteženi rasti za podjetja;

2. poudarja pomen enotnega trga za konkurenčnost podjetij EU in rast evropskih 
gospodarstev ter pozdravlja celosten pristop v tem sporočilu;

I. Prednostno področje 1: inovativen enotni trg

3. močno podpira oblikovanje patenta EU in enotnega sistema za preprečevanje patentnih 
sporov, da bi enotni trg postal inovacijam prijazno okolje; poudarja, da bi stroškovno 
breme večjezičnih patentov oviralo inovativnost na enotnem trgu;
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4. podpira uvedbo projektnih obveznic EU, s čimer bi podprli dolgoročne inovacije na 
enotnem trgu;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja čezmejna vlaganja in oblikuje zakonodajni okvir, da bi 
lahko skladi tveganega kapitala svobodneje vlagali na notranjem trgu ne glede na državo 
članico izvora;

6. priznava pomen javnih naročil, zlasti predkomercialnih, in njihovo vlogo pri spodbujanju 
inovacij na enotnem trgu; spodbuja države članice, naj uporabijo predkomercialna javna 
naročila, da bi novim trgom dala odločilen začetni zagon za inovativne in zelene 
tehnologije ter obenem izboljšale kakovost in učinkovitost javnih storitev; poziva 
Komisijo in države članice, naj javne organe bolje obveščajo o možnostih 
predkomercialnih javnih naročil; poziva Komisijo, naj preuči možnosti za olajšanje 
čezmejnih skupnih javnih naročil; 

7. odločno poziva države članice, naj povečajo prizadevanja za združevanje inovativnih 
sredstev z vzpostavitvijo inovativnih grozdov ter omogočanjem malim in srednjim 
podjetjem, da bi sodelovala v raziskovalnih programih EU;

II. Prednostno področje 2: digitalni enotni trg

8. pozdravlja predlog Komisije za pregled direktive o elektronskih podpisih; poudarja 
potrebo po vzajemnem priznavanju e-identifikacije in e-avtentifikacije;

9. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe za povečanje zaupanja podjetij v e-
trgovanje, in sicer po možnosti z uskladitvijo pogodbenega prava in olajšanjem čezmejne 
izterjave dolgov;

10. odločno poziva države članice, naj dosledno izvajajo tretjo direktivo o poštnih storitvah 
(2008/6/ES), da bi olajšale učinkovito distribucijo in sledenje elektronskih nakupov;

11. poudarja, da je treba vzpostaviti enotni trga za spletne avdiovizualne izdelke z 
izboljšanjem elektronskega upravljanja avtorskih pravic in zagotavljanjem, da bodo 
imetniki pravic za svoja ustvarjalna dela prejeli ustrezno plačilo; 

12. opozarja, da je treba okrepiti boj proti spletenemu piratstvu na sorazmeren način in s 
podporo javnosti, in sicer s popolno izrabo obstoječe tehnologije ob upoštevanju temeljnih 
pravic;

III.Prednostno področje 3: podjetjem prijazen enotni trg 

13. poziva Komisijo, naj izboljša dostop malih in srednjih podjetij do kapitalskih trgov z 
večjim obveščanjem o možnostih financiranja, na primer v okviru programa za 
konkurenčnost in inovacije, Evropske investicijske banke ali Evropskega investicijskega 
sklada, ter z olajšanjem, pospešitvijo in birokratsko poenostavitvijo postopkov 
financiranja;

14. poudarja, da je treba odpraviti davčne ovire pri opravljanju čezmejnih dejavnosti; meni, da 
je potrebna jasnejša ureditev za DDV in obveznosti poročanja za podjetja, da bi omejili 
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stroške prilagajanja in povečali konkurenčnost podjetij iz EU; 

15. poudarja, da bi s skupno konsolidirano davčno osnovo za pravne osebe izboljšali 
preglednost in primerljivost davčnih stopenj davkov od dobička pravnih oseb, s tem pa 
tudi zmanjšali ovire za opravljanje čezmejnih dejavnosti;

16. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo postopki za oddajo javnih naročil učinkovitejši, s 
čimer bi podjetja v EU spodbudili k sodelovanju v čezmejnih javnih naročilih; poudarja, 
da bi bilo treba dodatno spodbuditi sodelovanje malih in srednjih podjetij v postopkih 
javnega naročanja; 

IV. Prednostno področje 4: enotni trg za storitve

17. poudarja potrebo po pravilnem izvajanju direktive o storitvah in možnosti elektronske 
izvedbe postopkov, s čimer bi podjetja bistveno zmanjšala operativne stroške; odločno 
poziva Komisijo, naj se posebej osredotoči na oblikovanje enotnega trga za spletne 
storitve;

18. poziva Komisijo, naj spodbuja razvoj sektorja poslovnih storitev in sprejme potrebne 
regulativne ukrepe, da bi mala in srednja podjetja zaščitila pred nelojalno trgovinsko 
prakso večjih podjetij v maloprodajnem sektorju;

19. poziva Komisijo, naj predlaga pravni okvir za koncesije za storitve, ki bi zagotovil 
pregledno in učinkovito pravno zaščito za ponudnike in pravno varnost;

20. poudarja pomen pravilnega izvajanja direktive o poklicnih kvalifikacijah; odločno poziva 
Komisijo, naj po potrebi predlaga ukrepe za uvedbo evropskih poklicnih izkaznic;

21. pozdravlja namero Komisije, da predlaga zakonodajno reformo ureditve standardizacije, 
ki bo zajemala tudi storitve;

22. poudarja pomen zunanje razsežnosti notranjega trga, zlasti regulativnega sodelovanja z 
glavnimi trgovinskimi partnerji, da bi spodbujali usklajenost pravne ureditve, 
enakovrednost ureditev tretjih držav in večje sprejemanje mednarodnih standardov;

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

Oktobra 2010 je Komisija sprejela sporočilo „K aktu za enotni trg" za ponovni zagon 
enotnega trga. V prvem delu omenjenega sporočila Komisija predlaga številne ukrepe za 
močnejšo, trajnostno in uravnoteženo rast za podjetja.

Danes je Evropa postala največje gospodarstvo na svetu. Enotni trg je temelj tako za podjetja 
kot tudi za potrošnike, ponudi pa lahko še večjo rast in več delovnih mest, saj njegov celotni 
potencial še ni v celoti izkoriščen. Največjo pozornost je treba nameniti malim in srednjim 
podjetjem, ki imajo največji potencial za nadaljnji razvoj in povečanje zaposlenosti. Zato je 
zelo pomembno spodbujanje trajnostne gospodarske rasti.

Sam enotni trg in podjetja, ki delujejo na njem, so pomembni za prihodnjo rast gospodarstev 
EU. Ta osnutek poročila navaja prednostne ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za izgradnjo 
močnejšega enotnega trga, ki se bolje odziva na potrebe podjetij v EU, in ki bi ustvarili višjo 
stopnjo rasti kot v preteklosti. Poročevalec je prednostne naloge razdelil v štiri skupine, 
katerih cilj je preoblikovanje enotnega trga v inovativno, podjetjem prijazno okolje z 
učinkovitim pretokom storitev, ki temelji na digitalnem gospodarstvu.

Učinkovit enotni trg za storitve ima pomemben potencial za rast in posledično za oživitev 
gospodarstva. Samo trajnostna rast lahko zagotovi ustvarjanje trajnostih delovnih mest. 
Sprejeti je treba nadaljnje ukrepe za zagotavljanje pravilnega izvajanja direktive o storitvah (s 
posebnim poudarkom na spletnih storitvah) in direktive o poklicnih kvalifikacijah. Poleg tega 
je uvedba evropskih poklicnih izkaznic, kadar je to primerno, zamisel, ki jo je treba 
analizirati, saj lahko takšne izkaznice okrepijo prost pretok za državljane EU in poenostavijo 
postopke zaposlovanja za podjetja v EU.

Drugi pomembni ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti na tem področju, so uvedba ustreznega 
pravnega okvira za koncesije za storitve in zagotovitev, da bo reforma okvira standardizacije 
vključevala tudi storitve.

Evropska unija potrebuje digitalen enotni trg, da bi povečala svoje konkurenčnost in 
spodbudila rast. To je potrebno tudi zato, da EU ujame korak z drugimi državami po svetu, ki 
so se hitreje kot Evropa razvile v smeri digitalnega gospodarstva. 

Elektronsko trgovanje ima velik potencial za povečanje čezmejne trgovine. Komisija bi 
morala dodatno razjasniti pravni okvir, ki ureja elektronsko trgovanje, pa tudi odpraviti tiste 
razlike v nacionalnih predpisih, ki ga ovirajo. Elektronsko trgovanje je treba spodbujati, pa 
tudi povečati zaupanje vanj – ne samo med potrošniki, ampak tudi med podjetji, ki včasih niso 
naklonjena njegovi uporabi. Zato je treba po potrebi uskladiti pogodbeno pravo in pospešiti 
čezmejne izterjave dolgov. 

Treba je naprej razvijati e-vladne storitve, saj bi podjetja lahko z uporabo spletnih postopkov 
pri komuniciranju z organi zmanjšala svoje stroške poslovanja, kar je pomemben dejavnik 
njihove konkurenčnosti. Zato je predlog za zagotavljanje vzajemnega priznavanja e-
identifikacije in e-avtentifikacije kot tudi sprememba direktive o elektronskih podpisih 
bistvenega pomena.
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Od enotnega trga bi morala imeti koristi vsa podjetja, vseeno pa je poudarek treba dati zlasti 
malim in srednjim podjetjem, saj se ta kategorija podjetij sooča še s številnejšimi težavami pri 
izkoriščanju priložnosti enotnega trga. Mala in srednja podjetja so gonilo rasti Evropske unije 
in zagotavljajo velik del naših delovnih mest. Vendar pa imajo velike težave pri širjenju 
svojih dejavnosti in inovacijah, kar izhaja iz njihovih težavah pri financiranju takšnih 
projektov. Na njihovo dinamiko prav tako negativno vplivajo upravna bremena, ki jih je treba 
zmanjšati. Odpraviti je treba težave malih in srednjih podjetij, da se financirajo na kapitalskih 
trgih, in pravilno je, da Komisija to poudarja. 

EU mora sprejeti tudi pomembne ukrepe za izboljšanje prepoznavnosti malih in srednjih 
podjetij pri vlagateljih. Mala in srednja podjetja prav tako potrebujejo boljši dostop do 
informacij, potrebno pa je izboljšati tudi komunikacijo z njimi. Mala in srednja podjetja bi se 
morala zavedati priložnosti, ki jih ponuja enotni trg, kot tudi njim namenjenih finančnih 
instrumentov EU. Poleg tega je treba tem podjetjem olajšati inovacije, pomembno pa je tudi 
izboljšati njihove sposobnosti za sodelovanje v raziskovalnih programih. 

Podpore pri inovacijah ne potrebujejo samo mala in srednja podjetja, temveč tudi druga. Zato 
je predlog Komisije za oblikovanje projektih obveznic, ki jih izdaja zasebni sektor, bistvenega 
pomena za omogočanje njihovega financiranja. Komisija bi morala zagotoviti, da so postopki, 
uveljavljeni za uporabo teh novih finančnih instrumentov, primerni tudi za mala in srednja 
podjetja. 

Poleg tega EU za krepitev sposobnosti inovacij evropskih podjetij potrebuje učinkovit 
regulativni okvir za tvegani kapital, ki je eden izmed glavnih virov financiranja novih 
inovativnih podjetij, ki bodo ustvarjala visoko dodano vrednost. Zato je ključnega pomena, da 
se ustvari regulativni okvir, ki bo skladom tveganega kapitala dovolil vlaganja v vsaki državi 
članici. EU se ne bo mogla osredotočiti na inovativne sektorje, če ne bo sprejela nadaljnjih 
korakov, ki bodo zagotovili, da enotni trg velja tudi za trg tveganega kapitala.

Poročilo obravnava tudi problem čezmejnih javnih naročil, ki so posebno zanimiva tako za 
podjetja iz EU kot tudi javne organe. Javna naročila letno predstavljajo 17 % BDP EU v 
blagu, delih in storitvah vsako. V teh finančno težkim časih je ključnega pomena zagotoviti, 
da se ta denar porabi na stroškovno najbolj učinkoviti način.

Države članice EU se morajo osredotočiti na spodbujanje javnih razpisov za inovativne in 
zelene izdelke in storitve. Čezmejna javna naročila so predstavljala le približno 1,5 % vseh 
javnih naročil, dodeljenih v letu 2009. Kljub vsem pomembnim dosežkom na enotnem trgu še 
vedno obstaja potencial za povečanje e-javnih naročil in uporabe interneta in s tem za 
uspešnejše čezmejne nakupe. Posebno pozornost je treba nameniti predkomercialnim in 
skupnim naročilom.

Delež malih in srednjih podjetij pri javnih naročilih, ki presegajo prag, je za 18 odstotnih točk 
nižji kot njihova skupna teža v gospodarstvu. Mikro in mala podjetja znatno zaostajajo za 
svojo dejansko vlogo v realnem gospodarstvu. Boljši dostop do informacij in premagovanje 
omejenih tehničnih in finančnih sposobnosti lahko znatno izboljšata učinkovitost izmenjave 
informacij med naročniki in potencialnimi dobavitelji. 
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Nenazadnje so izjemno pomembni tudi davčni ukrepi. Enotni trg bi se z usklajevanjem 
fiskalne politike in uvajanjem skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe bi razvil v 
boljše poslovno okolje za evropska podjetja. Njena prednost bi bila zagotavljanje večje 
preglednosti podjetjem EU in lažja primerjava med različnimi stopnjami obdavčitve pravnih 
oseb, ki jih uporabljajo države članice.

Po drugi strani to ni edina ovira, s katero se soočajo podjetja pri poslovanju prek nacionalnih 
meja. Poročevalec podpira oblikovanje nove strategije o DDV, ki bo razjasnila in prilagodila 
okvir novi stvarnosti evropskih gospodarstev ter okrepila konkurenčnost podjetij iz EU. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti pravilom o obveznostih poročanja, saj ta pogosto 
močno obremenjujejo podjetja in ovirajo čezmejno poslovanje.


