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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o upravljanju in partnerstvu na enotnem trgu
(2010/2289(INI))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju Sporočila Komisije „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“ (KOM(2010)2020), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Enotni trg za Evropo 21. stoletja“ 
(KOM(2007)0366) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen temu 
sporočilu „Enotni trg: pregled dosežkov“ (SEC(2007)1521),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2007 o pregledu enotnega trga1 in 
delovnega dokumenta služb Komisije „Pregled enotnega trga: eno leto kasneje“ 
(SEK(2008)3064),

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

– ob upoštevanju 27. letnega poročila sporočila Komisije o spremljanju uporabe 
zakonodaje EU in delovnega dokumenta služb Komisije o stanju v različnih sektorjih, ki 
je priložen temu poročilu (SEK(2008)1143),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje delovanja 
enotnega trga (C(2009)4728),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2010 o aktu za enotni trg,
– ob upoštevanju poročila o ponovni oživitvi enotnega trga, ki ga je za Komisijo pripravil 

profesor Mario Monti,
– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 

potrošnike in državljane2,
– ob upoštevanju pregleda stanja notranjega trga št. 21 (2010) in svojih resolucij z dne 

9. marca 20103 in 23. septembra 20084 o pregledu stanja notranjega trga, 
– ob upoštevanju sporočila Komisije „Evropa rezultatov – Uporaba prava Skupnosti“ 

(KOM(2007)0502),
– ob upoštevanju členov od 258 do 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

                                               
1 UL C 187E, 27.7.2008, str. 80. 
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
3 UL 349E, 22.12.2010, str. 25.
4 UL C 8E, 14.1.2010, str. 7.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za pravne zadeve in ... (A7-0000/2011),

A. ker ponovni zagon enotnega trga zahteva dejavno podporo vseh evropskih institucij, 
držav članic in zainteresiranih strani,

B. ker je med pravili enotnega trga in koristmi, ki jih ta pravila v praksi prinašajo 
državljanom in podjetjem, še vedno velika vrzel,

C. ker stopnja nedoseganja prenosa direktiv v EU znaša 1,7 %, če upoštevamo primere, 
kjer prenos direktive preseže določen rok, Komisija pa že začne postopek za 
ugotavljanje kršitev,

I. Uvod

1. pozdravlja sporočilo Komisije „K aktu za enotni trg“, predvsem tretje poglavje;

2. poziva Komisijo in Svet, naj okrepita celovit pristop k ponovnemu zagonu enotnega trga 
z vključevanjem prednostnih nalog v zvezi z enotnim trgom v vsa politična področja, ki 
so pomembna za oblikovanje enotnega trga v korist evropskih državljanov, potrošnikov 
in podjetij;

3. meni, da so okrepitev evropskega gospodarskega upravljanja, izvajanje strategije EU 
2020 in ponovni zagon enotnega trga enako pomembni za oživitev evropskega 
gospodarstva;

II. Krepitev političnega vodstva in partnerstva

4. je prepričan, da je eden od glavnih izzivov ponovnega zagona enotnega trga 
zagotovitev političnega vodstva, predanosti in usklajevanja; meni, da je celovito 
vodenje z najvišje politične ravni bistveno za ponovni zagon enotnega trga;

5. poziva vlade držav članic, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za ponovni zagon 
enotnega trga; pozdravlja pobude držav članic za optimizacijo ravnanja z direktivami 
o enotnem trgu v smislu usklajevanja, oblikovanja struktur spodbujanja in povečanja 
političnega pomena, ki se pripisuje njihovemu prenosu;

6. ugotavlja, da pravila o enotnem trgu pogosto izvajajo lokalni in regionalni organi;
poziva Komisijo in države članice, naj dodatno razvijejo in razširijo partnerstvo z 
lokalnimi in regionalnimi organi na področju kohezijske politike in politik enotnega 
trga;

7. poudarja okrepljeno vlogo nacionalnih parlamentov pri procesu sprejemanja 
zakonodaje EU v skladu z Lizbonsko pogodbo; spodbuja nacionalne parlamente, naj 
pravila o enotnem trgu vključijo v celoten zakonodajni postopek in naj pri skupnih 
dejavnostih sodelujejo z Evropskim parlamentom;
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8. pozdravlja namero Komisije, da bo povečala obseg posvetovanj in dialoga s civilno 
družbo;

III. Regulacija enotnega trga

9. meni, da sta skupna učinkovitost in legitimnost enotnega trga oškodovani zaradi 
zapletenega upravljanja;

10. meni, da bi uporaba uredb namesto direktiv pripomogla k jasnejšemu regulativnemu 
okolju in zmanjšala transakcijske stroške, povezane s prenosom; poziva Komisijo, naj 
oblikuje bolj usmerjen pristop za izbiro zakonodajnih instrumentov, odvisno od 
zakonodajnih in temeljnih značilnosti določb, ki jih je treba izvajati;

11. meni, da so konkordančne preglednice bistvene za zagotovitev ustrezne uporabe pravil 
enotnega trga;

VI. Upravno usklajevanje, informacije in mehanizmi za reševanje težav

12. podpira predloge akta za enotni trg za zagotovitev dodatnega upravnega sodelovanja 
med državami članicami, vključno z razširitvijo informacijskega sistema o enotnem 
trgu na druga zakonodajna področja;

13. predlaga, naj se Komisija in države članice uskladijo in po potrebi poenotijo številne 
sisteme „vse na enem mestu“ za informacije in reševanje težav;

14. spodbuja države članice, naj enotne kontaktne točke iz direktive o storitvah oblikujejo 
v resnične VEM točke (vse na enem mestu), kjer bodo podjetja na enostaven način 
lahko dobila vse informacije za njihove dejavnosti, vključno z informacijami o 
veljavnem sistemu obdavčitve; 

V. Izvrševanje zakonodaje

15. meni, da postopek za ugotavljanje kršitev ostaja ključno orodje za zagotavljanje 
delovanja notranjega trga;

16. poziva Komisijo, naj se vzdrži kakršnega koli političnega posredovanja in naj 
postopek za ugotavljanje kršitev sproži nemudoma, kadar odpovedo mehanizmi za 
predhodno reševanje težav;

17. ugotavlja, da nedavna sodba Sodišča Komisiji daje nove možnosti za pregon splošnih 
in strukturnih kršitev pravil enotnega trga v državah članicah;

18. poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi spremembe iz člena 260 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki so oblikovane za poenostavitev in pospešitev izrekanja finančnih 
sankcij v okviru postopkov za ugotavljanje kršitev;
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19. obžaluje dejstvo, da so številni postopki za ugotavljanje kršitev predolgi ali so 
prepozno vloženi pri Sodišču;

20. podpira pobudo Komisije o oblikovanju alternativnega načina reševanja sporov v EU; 

VI. Spremljanje, ocena in posodabljanje

21 podpira osredotočen pristop k spremljanju in ocenjevanju trga na podlagi dokazov;
poziva Komisijo, naj z izboljšavo metodologije, kazalnikov in zbiranja podatkov še 
naprej razvija orodja za spremljanje, pri tem pa naj upošteva načeli praktičnosti in 
stroškovne učinkovitosti;

22. poudarja, da je medsebojno ocenjevanje iz direktive o storitvah inovativen način 
uporabe medsebojnega pritiska za izboljšanje kakovosti prenosa; kjer je to primerno, 
podpira uporabo medsebojnih ocen na drugih področjih, na primer na področju 
prostega pretoka blaga;

23. spodbuja države članice, naj redno pregledujejo nacionalna pravila in postopke, ki 
vplivajo na prost pretok storitev in blaga, da bi ta nacionalna pravila poenostavili in 
posodobili ter odpravili prekrivanja;

VII. Ključni ukrepi za krepitev upravljanja in partnerstva

24. predlaga, da bi bilo treba predsednika Sveta zadolžiti, da v tesnem sodelovanju s 
predsednikom Komisije usklajuje in nadzira ponovni zagoni enotnega trga;

25. poziva, naj bo vsako spomladansko zasedanje Evropskega sveta namenjeno 
ocenjevanju stanja enotnega trga, kar je treba podkrepiti s procesom spremljanja, s 
katerim bi ocenili doseganje vmesnih ciljev; priporoča Svetu za konkurenčnost, naj 
prevzame več odgovornosti za pregled vprašanj enotnega trga na področju celotnega 
niza politik enotnega trga;

26. poziva države članice, naj zagotovijo konkordančne preglednice za vse direktive o 
enotnem trgu, ki bodo dostopne državljanom;

27. poziva države članice in Komisijo, naj do leta 2012 stopnjo nedoseganja prenosa 
zakonodaje na področju enotnega trga znižajo na 0,5 %, vključno z izrednim in 
nepravilnim prenosom;

28. poziva Komisijo, naj določi merilo 12 mesecev za najdaljše povprečno obdobje za 
postopek ugotavljanja kršitev, od odprtja datoteke do posredovanja vloge Sodišču;

29. poziva Komisijo, naj določi obdobje, v katerem morajo države članice izpolniti pogoje 
iz sodbe Sodišča;
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30. poziva Komisijo, naj na podlagi svojih priporočil z dne 29. junija 2009 o ukrepih za 
izboljšanje delovanja enotnega trga do konca leta 2011 pripravi poročilo o 
učinkovitosti obstoječih najboljših praks v državah članicah;

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Krepitev političnega vodstva in partnerstva

Poročevalka meni, da je eden od glavnih izzivov ponovnega zagona enotnega trga zagotovitev 
političnega vodstva, predanosti in usklajevanja. 50 predlogov za ponovni zagon enotnega trga 
vključuje številne portfelje, ki zajemajo pristojnosti več komisarjev v Komisiji in zadevajo 
pristojnosti številnih odborov Evropskega parlamenta. V Svetu je enotni trg dodatno razdeljen 
med različne sestave Sveta, katerih vloge in učinkovitost so zelo raznolike. Tudi nacionalne 
institucije se močno razlikujejo po sestavi in organizacijski strukturi.

Poročevalka meni, da je okrepitev vloge Sveta za konkurenčnost, kot je predlagano v sklepih 
Sveta o aktu za enotni trg z dne 10. decembra 2010, potreben, a ne zadosten pogoj za 
zagotovitev političnega vodstva, predanosti in usklajevanja.

Poročevalka meni, da je vodenje z najvišje politične ravni bistveno za ponovni zagon 
enotnega trga. Zato predlaga, da bi bilo treba predsednika Sveta zadolžiti, da v tesnem 
sodelovanju s predsednikom Komisije usklajuje in nadzira ponovni zagon enotnega trga.
Vsako spomladansko zasedanje Evropskega sveta naj bo namenjeno ocenjevanju stanja 
enotnega trga, kar je treba podkrepiti s procesom spremljanja, s katerim bi ocenili doseganje 
vmesnih ciljev. V zvezi s tem poročevalka ugotavlja, da madžarsko predsedstvo za februar 
2011 že načrtuje prvo zasedanje Evropskega sveta s sektorsko tematiko1.

Poročevalka je prepričana, da bosta podpora in predanost držav članic prav tako bistveni za 
ponovni zagon enotnega trga. Države članice želi pohvaliti za prizadevanja pri izboljšanju 
prenosa in izvajanju pravil enotnega trga. Takšne najboljše prakse vključujejo vzpostavitev 
periodičnih ocen sistema prenosa, uvedbo sistema kontaktnih točk na različnih ministrstvih in 
vzpostavitev sistema za opozarjanje ob približevanju roka za prenos.

Poročevalka ugotavlja, da države članice pred objavo direktive lahko sprejmejo različne 
ukrepe za olajšanje prenosa in izvajanja. Ti ukrepi vključujejo oblikovanje načrtov prenosa, 
takoj ko obstaja politični sporazum, predhodno opredelitev pristojnosti in/ali analizo 
zakonodajnega učinka, reden prenos informacij med oddelki, pristojnimi za pogajanja, in 
oddelki, ki sodelujejo pri prenosu, ter sodelovanje Parlamenta v zgodnji fazi pogajanj o novi 
evropski zakonodaji, kar očitno olajša prenos zakonodaje, potem ko je sprejeta.

Poročevalka tudi meni, da bi morale države članice določiti svoje prednostne naloge in 
oblikovati svoj načrt v skladu s prednostnimi nalogami enotnega trga, da bi resnično prevzele 
svoj del odgovornosti na področju enotnega trga.

Poročevalka verjame, da je treba na dveh področjih okrepiti partnerski pristop, ki ga je 
predlagala Komisija. 

Najprej meni, da je treba partnerstvo z lokalnimi in regionalnimi organi s kohezijske politike 
razširiti na politike enotnega trga. Pravila enotnega trga pogosto izvajajo in izvršujejo organi 

                                               
1 Madžarsko predsedstvo načrtuje vrhunsko srečanje Evropskega sveta na temo energetske politike EU.
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držav članic na regionalni ali lokalni ravni. Izkušnje pri izvajanju direktive o storitvah so 
jasno pokazale, da je vključevanje regionalnih in lokalnih organov lahko izjemno pomembno, 
če želimo zagotoviti ustrezno izvajanje in uporabo zakonodaje enotnega trga. 

Poročevalka ugotavlja, da so nekatere države članice že sprejele posebne ukrepe za 
oblikovanje partnerstva z lokalnimi in regionalnimi akterji, med drugim z oblikovanjem 
posebnim omrežij, na primer na področju javnih naročil ali nadzora trga, kjer je povezano 
delo regionalnih in lokalnih organov. 

Drugič, poročevalka meni, da je treba pri upravljanju enotnega trga z večjo vključenostjo 
nacionalnih parlamentov okrepiti dialog in partnerstvo. Začetek veljave Lizbonske pogodbe 
nacionalnim parlamentom ponuja priložnost, da pravila o enotnem trgu vključijo v celoten 
zakonodajni postopek in da pri skupnih dejavnostih sodelujejo z Evropskim parlamentom. 
Ugotavlja, da sodelovanje nacionalnih parlamentov v zgodnji fazi presojanja o predlogu 
direktive na evropski ravni lahko pospeši sprejetje naknadnih ukrepov za prenos na ravni 
držav članic. Stalna izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti o napredku pri prenosu 
lahko olajša celoten postopek prenosa.

Regulacija enotnega trga

Poročevalka meni, da so strukture in postopki upravljanja enotnega trga izjemno zapleteni. To 
otežuje prevzemanje odgovornosti in ogroža celotno učinkovitost in legitimnost enotnega 
trga. Poročevalka meni, da je treba pri dodatnem razvoju upravljanja enotnega trga več 
pozornosti nameniti načeloma preglednosti in odgovornosti.

Poročevalka meni, da bi bolj usmerjen pristop za izbiro zakonodajnih instrumentov, odvisno 
od zakonodajnih in temeljnih značilnosti določb, ki jih je treba izvajati, prispeval k 
jasnejšemu regulativnemu okolju in zmanjšal transakcijske stroške, povezane s prenosom. 

Poročevalka poudarja, da morajo v skladu s členom 4(3) PEU države članice Komisiji 
omogočiti zagotavljanje uporabe določb iz Pogodb in ukrepov, ki jih sprejmejo institucije.
Zato bi morale države članici Komisiji posredovati jasne in natančne informacije o izvajanju 
direktiv.

Poročevalka meni, da bi morale države članice zagotoviti državljanom dostopne 
konkordančne preglednice določb držav članic, ki obveznosti iz vseh direktiv o enotnem trgu 
prenašajo v nacionalne pravne sisteme (Akt za enotni trg, predlog št. 47). 

Upravno usklajevanje in mehanizmi za reševanje težav

Poročevalka podpira predlog št. 45 iz Akta za enotni trg, katerega namen je nadaljnji razvoj 
sodelovanja med državami članicami prek informacijskega sistema notranjega trga, ki ga je 
mogoče razširiti na druga politična področja, vključno z elektronskim trgovanjem in javnim 
naročanjem.

Prepričana je, da povečano sodelovanje med organi držav članic, pristojnimi za vprašanja 
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enotnega trga, pomaga reševati neposredne probleme pri izvajanju določene direktive, poleg 
tega pa prispeva k izgradnji medsebojnega zaupanja med organi držav članic in k enotnemu 
trgu, ki je dolgoročno bolj sposoben preživetja (evropska razsežnost javne uprave v državah 
članicah).

Poročevalka ugotavlja, da imajo državljani in podjetja na voljo informacije o enotnem trgu in 
številne mehanizme za reševanje s tem povezanih problemov. Predlaga, naj se Komisija in 
države članice uskladijo in po potrebi poenotijo sisteme „vse na enem mestu“ za informacije 
in reševanje težav (Akt za enotni trg, predloga št. 49 in 50).

Poročevalka podpira okrepitev neformalnih orodij za reševanje problemov, predvsem mreže 
SOLVIT. Meni, da bi morala Komisija mrežo SOLVIT okrepiti v skladu s poročilom 
Parlamenta na to temo z dne 2. marca 2010 (2009/2138(INI)).

Poročevalka predlaga tudi, da bi si morale države članice in Komisija prizadevati za 
oblikovanje resničnih točk „vse na enem mestu“, prek katerih lahko ista ciljna skupina pridobi 
vse potrebne informacije, na primer za izvajanje neke dejavnosti. V zvezi s tem predlaga, naj 
enotne kontaktne točke iz direktive o storitvah zagotavljajo tudi informacije o veljavnem 
sistemu obdavčitve. 

Izvrševanje zakonodaje

Poročevalka meni, da bi moral postopek za ugotavljanje kršitev ostati ključno orodje za 
zagotavljanje delovanja notranjega trga. Poziva Komisijo, naj nujno uporabi postopek za 
ugotavljanje kršitev, kadar odpovedo mehanizmi za predhodno reševanje težav, pri tem pa naj 
v celoti izkoristi spremembe iz člena 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 
poenostavljajo in pospešujejo izrekanje finančnih sankcij v okviru postopkov za ugotavljanje 
kršitev.

Poleg tega meni, da nedavna sodba Sodišča Komisiji daje nove možnosti za pregon splošnih 
in strukturnih kršitev pravil enotnega trga v državah članicah. Ponavadi se Komisija 
osredotoča na oblikovanje ukrepov izvrševanja za vsak incident posebej. V zadevi Komisija 
proti Irski1 pa je Sodišče sprejelo odločitev, da Komisija lahko sproži postopek proti države 
članici za določeno kršitev zakonodaje EU, pa tudi za splošne in strukturne kršitve obveznosti 
v zvezi z zakonodajo EU v državah članicah. Namesto izpostavljanja določenih incidentov, je 
Komisija želela dokazati splošne in strukturne kršitve ter da gre pri Irski za sistematično 
neizpolnjevanje obveznosti iz direktive o odpadkih.

Uvedba pojma splošne in strukturne kršitve ima dve pomembni posledici. Komisija lahko v 
času postopka na Sodišču navede nove primere kršitev obveznosti iz zakonodaje EU. Poleg 
tega pa morajo države članice, ki kršijo obveznosti, odpraviti posledice teh kršitev, predvsem 
pa temeljito spremeniti svoje upravne prakse.

Poročevalka verjame, da bi pojem splošne in strukturne kršitve lahko zagotovil podlago za 
učinkovitejše izvajanje obveznosti zakonodaje enotnega trga na področjih, kot je javno 
                                               
1 Zadeva C-494/01, Komisija proti Irski, [2005] ECR I-3331.
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naročanje.

Poročevalka predlaga, da je treba storiti več, da bi zagotovili pravočasen prenos, pa tudi za 
okrepitev prizadevanj za zagotovitev pravilnega prenosa. Predlaga, naj si države članice 
prizadevajo za znižanje povprečne stopnje nedoseganja prenosa na 0,5 % do leta 2012, 
vključno z izrednim in nepravilnim prenosom direktiv o enotnem trgu.

Poročevalka meni, da so uradni postopki za ugotavljanje kršitev ponavadi dolgotrajni 
(povprečno obdobje za razrešitev takšnega postopka traja od 28 mesecev v EU-15 do 16 
mesecev v EU-12). Komisijo poziva, naj določi merilo 12 mesecev za najdaljše povprečno 
obdobje za postopek ugotavljanja kršitev.

Poročevalka ugotavlja, da nacionalni organi v povprečju potrebujejo 17,7 mesecev za 
izpolnitev pogojev iz sodb Sodišča, kjer je ugotovljeno, da nekatere države članice niso 
izpolnile svojih obveznosti. Komisijo poziva, naj določi obdobje, v katerem morajo države 
članice izpolniti pogoje iz sodbe Sodišča.

Spremljanje, ocena in posodabljanje

Poročevalka meni, da dobro upravljanje enotnega trga lahko temelji le na kakovostnih 
informacijah o delovanju enotnega trga. Za povezavo različnih stopenj političnega cikla, od 
zasnove do izvajanja, je treba uporabiti ustrezne instrumente za spremljanje in oceno politik 
enotnega trga. 

Poročevalka spodbuja Komisijo, naj na podlagi izkušenj z uspešnimi orodji, vključno s tako 
imenovanimi ukrepi „sweep“, razvije orodja za spremljanje trga. Meni, da je treba dati 
prednost izboljšavi metodologije, kazalnikov in zbiranja podatkov, pri tem pa upoštevati 
načeli praktičnosti in stroškovne učinkovitosti.

Poročevalka meni, da bi morale biti države članice bolj dejavne pri ocenjevanju in 
spremljanju pravil enotnega trga. Države članice spodbuja predvsem, naj redno izvajajo 
preglede zakonodaje enotnega trga, tako da pregledujejo nacionalna pravila in postopke, ki 
vplivajo na prost pretok storitev in blaga, da bi poenostavili in posodobili nacionalna pravila 
ter odpravili prekrivanja.


