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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o postopku medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah
(2011/2085(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,
– ob upoštevanju členov 9, 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Boljšemu delovanju enotnega trga za 
storitve naproti – uporaba rezultatov postopka medsebojnega ocenjevanja direktive o 
storitvah“ (KOM(2011)0020) in delovnega dokumenta služb Komisije (SEC(2011)0102), 
priloženega temu sporočilu, o postopku medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za 
okrepitev rasti in zaupanja“ (KOM(2011)0206),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K aktu za enotni trg“ (KOM(2010)0608),
– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. marca 2011 o boljšem delovanju enotnega trga za 

storitve – postopku medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah,
– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu1,
– ob upoštevanju resolucije z dne 6. aprila 2011 o upravljanju in partnerstvu na enotnem 

trgu2,
– ob upoštevanju resolucije z dne 15. februarja 2011 o izvajanju Direktive o storitvah 

2006/123/ES3,
– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora 
za regionalni razvoj in Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2011),

A. ker storitve še vedno obsegajo zgolj približno petino skupne trgovine znotraj EU, hkrati pa 
več kakor dve tretjini BDP in zaposlitev,

B. ker dejavnosti, ki jih zajema direktiva o storitvah, predstavljajo 40 % BDP in delovnih 
mest v EU,

ker je direktiva o storitvah dejavnik rasti Evropske unije in ker je njeno celovito in pravilno 
izvajanje vključeno v okvir strategije Evropa 2020 ter akta za enotni trg,

D. ker prenos direktive o storitvah v nacionalno zakonodajo pomeni izziv za državne uprave 
držav članic, vendar je hkrati trdna osnova za razvoj upravnega sodelovanja,

E. ker je bilo med postopkom preverjanja Evropski komisiji priglašenih skoraj 34 000 
zahtevkov,

                                               
1 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0144.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0051.
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I. Uvod 
1. z zadovoljstvom sprejema sporočilo Komisije o postopku medsebojnega ocenjevanja 

direktive o storitvah in poudarja pomen obsežnega dela, ki so ga opravile Komisija in 
predvsem države članice;

2. poudarja, da je delujoč enotni trg storitev pogoj za spodbujanje rasti in zaposlovanja v 
Evropi;

3. meni, da sta za oblikovanje enotnega trga storitev najpomembnejša popolno izvajanje 
direktive o storitvah v vseh državah članicah ter vzpostavitev povsem delujočih enotnih 
kontaktnih točk; 

4. poudarja, da je medsebojno ocenjevanje omogočilo oceno notranjega trga storitev po 
uveljavitvi direktive, zlasti glede zahtev iz členov 9, 15 in 16; 

II. Izkušnje s postopkom medsebojnega ocenjevanja

5. opozarja na nedorečenost člena 39 direktive o storitvah pri določitvi natančnih ciljev 
postopka medsebojnega ocenjevanja; opozarja na različna dojemanja in pričakovanja 
deležnikov v zvezi z njegovimi cilji in rezultati; 

6. poudarja, da je bilo medsebojno ocenjevanje izvedeno po roku za prenos določb direktive 
o storitvah v nacionalno zakonodajo; poudarja, da izvajanja direktive o storitvah ne bi 
smeli mešati z medsebojnim ocenjevanjem;

7. meni, da so zamude pri izvajanju direktive o storitvah v nekaterih državah članicah 
vplivale na postopek medsebojnega ocenjevanja;

8. meni, da je postopek medsebojnega ocenjevanja prispeval k seznanitvi Komisije in držav 
članic s preostalimi ovirami in položajem v vsaki državi članici; ugotavlja, da je postopek 
državam članicam prinesel povratne informacije o izbranih politikah; 

9. poudarja „skupinske razprave“ kot osrednji del medsebojnega ocenjevanja; odobrava duh 
sodelovanja in medsebojnega zaupanja, ki je prevladoval med razpravami;

10. meni, da je medsebojno ocenjevanje prispevalo k oblikovanju evropskega duha med 
državnimi upravami; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se znanje in 
izkušnje, pridobljeni med medsebojnim ocenjevanjem, ohranjajo in uporabijo za 
izboljšanje enotnega trga storitev;

11. ugotavlja, da so se deležniki v postopek medsebojnega ocenjevanja vključevali le v 
omejenem obsegu; priznava, da je bila določena stopnja zaupnosti pomemben pogoj za 
vzpostavitev medsebojnega zaupanja med državami članicami; vendar obžaluje, da 
deležniki niso redno dobivali povratnih informacij; 

12. se zaveda upravnih stroškov, povezanih z medsebojnim ocenjevanjem, zlasti v državah 
članicah, kjer so v postopku sodelovale regionalne oblasti; 

III. Izsledki in spremljanje za izboljšanje delovanja notranjega trga storitev
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13. odobrava dejstvo, da Komisija predlaga niz ukrepov, s katerimi bi izkoristili zagon, 
pridobljen med izvajanjem in medsebojnim ocenjevanjem; 

14. poziva Komisijo, naj Parlament obvešča o napredku in rezultatih dialoga z državami 
članicami o izvajanju direktive o storitvah; poziva Komisijo, naj po potrebi sprejme 
dodatne izvršilne ukrepe;

15. se veseli napovedane ekonomske ocene izvajanja direktive o storitvah; poziva Komisijo, 
naj svoje ugotovitve predloži Parlamentu; 

16. odobrava pobudo za preverjanje uspešnosti notranjega trga in upa, da se bo s tem občutno 
izboljšalo praktično razumevanje uporabe različnih zakonodajnih aktov EU in njihovega 
delovanja v praksi; meni, da bi bilo treba preverjanje uspešnosti izvesti ob upoštevanju 
vidika uporabnikov enotnega trga;

17. priznava ugotovitve Komisije in namerava preučiti dodatna vprašanja, povezana z 
omejitvijo storitvenih dejavnosti na določene gospodarske subjekte, zahtevami glede 
pravne oblike in lastništva kapitala ter obveznostjo zavarovanja; 

18. poziva Komisijo, naj ciljne ukrepe usmeri na zahteve, ki bi prinesle največ dodane 
vrednosti za delovanje enotnega trga storitev, če bi bile razrešene; prosi Komisijo, naj 
svoje delo usmeri v panoge in poklice z velikimi možnostmi za čezmejno opravljanje 
storitev; 

19. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za ustrezno izvajanje določbe o svobodi 
opravljanja storitev iz člena 16; 

20. soglaša s stališčem Komisije, da bi bilo treba ponudnikom storitev, vendar tudi njihovim 
prejemnikom pomagati pri uveljavljanju njihovih pravic, in predlaga nadgradnjo 
obstoječih orodij, kot je SOLVIT;

IV. Postopek medsebojnega ocenjevanja kot orodje
21. znova poudarja svojo podporo uporabi medsebojnega ocenjevanja na drugih področjih 

politike, kjer je to ustrezno; meni, da se je medsebojno ocenjevanje izkazalo za inovativno 
in koristno ter bi ga morali dojemati kot sredstvo za izboljšanje delovanja enotnega trga;

22. predlaga, da bi se medsebojno ocenjevanje uporabljalo kot „prožno sredstvo“, odvisno od 
primera; priporoča, da bi ga morali predlagati za direktive „horizontalne“ narave, ki 
zahtevajo številne ukrepe za prenos v nacionalno zakonodajo in državam članicam 
dopuščajo precejšen manevrski prostor; zato predlaga namensko uporabo medsebojnega 
ocenjevanja, pri čemer bodo predmet postopka samo ključne določbe posamezne 
direktive;

23. meni, da bi „skupinske razprave“ morale ostati osrednji del medsebojnega ocenjevanja;
meni, da bi bilo treba medsebojno ocenjevanje razvijati kot postopek za izmenjavo 
najboljših načinov ravnanja in „učenje politike“;

24. poziva Komisijo, naj poveča preglednost z rednimi poročili na različnih stopnjah 
medsebojnega ocenjevanja za sprotno obveščanje deležnikov; poziva Komisijo, naj javno 
objavi glavne sklepe skupinskih in plenarnih sej;

25. poudarja, da se namen primerjalnih tabel in medsebojnega ocenjevanja razlikuje, zato bi 
jih bilo treba obravnavati kakor ločeni in ne zamenljivi orodji politike; 
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26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom 
držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

CILJ POROČILA

Poročilo obravnava izkušnje z medsebojnim ocenjevanjem v okviru direktive o storitvah, ter 
na splošno, vendar pod nekaterimi pogoji podpira uporabo te metode na drugih področjih 
politik. Preučuje tudi izsledke in spremljanje medsebojnega ocenjevanja z namenom boljšega 
delovanja notranjega trga storitev in podpira ukrepe, ki jih je predlagala Komisija. 

OZADJE

Direktiva o storitvah, ki je bila sprejeta leta 2006, je še vedno najpomembnejše sredstvo za 
oblikovanje delujočega enotnega trga storitev. Države članice si močno prizadevajo za njeno 
izvajanje. Vendar pa bi bilo treba še okrepiti prizadevanja za njeno celovito in pravilno 
izvajanje ter vzpostavitev delujočih enotnih kontaktnih točk.

Postopek medsebojnega ocenjevanja je predviden v členu 39 direktive o storitvah. To je novo 
orodje, ki je v pravnem aktu EU uporabljeno prvič. Njegov glavni cilj v okviru direktive o 
storitvah je bil oceniti stanje na notranjem trgu storitev po uveljavitvi direktive.

Postopek medsebojnega ocenjevanja ni zajel vseh določb direktive, temveč se je usmeril na 
konkretne vrste zahtev, kjer direktiva ni predvidela prepovedi, pač pa je državam članicam 
dopuščala določen manevrski prostor. Medsebojno ocenjevanje se je usmerilo na vrsto 
pravnih zahtev, ki jih morajo običajno izpolniti ponudniki storitev in zadevajo:

1. ustanavljanje podjetij, 

2. čezmejno opravljanje storitev. 

Delovni dokument služb Komisije o postopku medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah 
ponuja pregled dela, ki so ga opravile države članice. Razlaga tudi uporabljene pristope in 
izbiro politik držav članic pri ocenjevanju nekaterih zahtev. Poleg tega ponuja prvo podrobno 
ceno izvajanja določb direktive o storitvah (zlasti kar zadeva člene 9, 15 in 16). 

IZKUŠNJE S POSTOPKOM MEDSEBOJNEGA OCENJEVANJA

Opozoriti je treba, da je člen 39 direktive o storitvah nedorečen glede natančnih ciljev 
postopka medsebojnega ocenjevanja. Posledica te nenatančnosti so bila različna pričakovanja 
in dojemanja postopka med deležniki in tudi oblikovalci politike. Pogosto se medsebojno 
ocenjevanje meša z delom pri uveljavitvi in prenosu direktive o storitvah v nacionalne 
zakonodaje. Zato je po mnenju poročevalke nujno poudariti, da je bilo medsebojno 
sodelovanje na vrsti šele po uveljavitvi.

Tak vrstni red je upravičen, če upoštevamo, da so med medsebojnim ocenjevanjem države 
članice razpravljale o spremembah svojega regulativnega okvira in zahtevah, ki so se 
ohranile, so bile odpravljene ali so se spremenile zaradi izvajanja direktive o storitvah. 
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Razprave so tako omogočile boljše poznavanje položaja v vsaki države članici in preostalih 
ovir po uveljavitvi direktive o storitvah. To bi morali obravnavati kakor velik prispevek k 
boljši oceni trenutnega stanja na enotnem trgu storitev. Vendar pa so zamude pri izvajanju 
direktive o storitvah pomenile izziv za postopek medsebojnega ocenjevanja, saj so otežile 
razprave predvsem za tiste države članice, kjer prenos določb v nacionalno zakonodajo še ni 
bil dokončan.

Pri medsebojnem ocenjevanju so bile države članice razdeljene v šest skupin s po petimi 
državami. Sestavo skupin je predlagala Komisija ob upoštevanju jezikov, ravni trgovine in 
zemljepisne bližine. Vse države članice niso bile zadovoljne s svojo uvrstitvijo. Skupinske 
razprave so veljale za osrednji del medsebojnega ocenjevanja. Poročevalka upa, da se bo 
izkušnja z neposrednim sodelovanjem nacionalnih uprav v evropskem duhu še naprej 
uporabljala za enotni trg storitev.

Medsebojno ocenjevanje pa je zastavilo vprašanja o preglednosti postopka ter ali in do katere 
stopnje bi morali biti deležniki vključeni v postopek, ki jih neposredno zadeva. Poročevalka je 
prepričana, da je za učinkovitost postopka potrebna določena mera zaupnosti, vendar bi 
morali deležniki prejeti poročilo o napredku.

IZSLEDKI IN SPREMLJANJE ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA NOTRANJEGA 
TRGA STORITEV

Sporočilo Komisije z naslovom „Boljšemu delovanju enotnega trga za storitve naproti –
uporaba rezultatov postopka medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah“ na podlagi 
izsledkov medsebojnega ocenjevanja predstavi nadaljnje korake, da bi čim bolje izkoristili 
enotni trg za storitve. Poročevalka podpira ciljno naravnane ukrepe, ki jih je predlagala 
Komisija, vendar meni, da bi se morali usmeriti v take korake, ki bodo prinesli čim večjo 
dodano vrednost za delovanje enotnega trga.

Nedvomno je osrednjega pomena celovit in pravilen prenos direktive o storitvah v nacionalno 
zakonodajo. Dvostranska srečanja Komisije in držav članic o izvajanju direktive že potekajo. 
Poročevalka meni, da bi moral biti Parlament obveščen o napredku tega dialoga in da bi 
morala Komisija, kadar je to potrebno, uporabiti tudi izvršilne ukrepe.

Komisija bo izvedla tudi prvo ekonomsko oceno dejanskega izvajanja direktive. Ker je 
Parlament v svoji resoluciji z dne 28. januarja 2011 o izvajanju direktive o storitvah 
2006/123/ES že pozval k celoviti oceni direktive o storitvah, poročevalka meni, da bi morali 
biti njeni izsledki Parlamentu na voljo, takoj ko bodo dostopni.

Komisija predlaga tudi „preverjanje uspešnosti“, s čimer bi ocenili uporabo različnih 
zakonodajnih aktov EU in njihovo delovanje v praksi. Rezervirane dejavnosti, zahteve glede 
pravne oblike, lastništva kapitala in zavarovanja bodo prav tako predmet poglobljene analize, 
saj je bilo ugotovljeno, da so še vedno ovira za podjetja in državljane.

Svoboda opravljanja storitev iz člena 16 direktive o storitvah je ena njenih glavnih določb. 
Izsledki medsebojnega ocenjevanja kažejo, da zahteve za čezmejne storitve še vedno 
pomenijo veliko težavo. Države članice in Komisija bi si morale še naprej prizadevati za 
njeno ustrezno izvajanje. V skladu z določbami njenega člena 16(4) bi moralo biti poročilo o 
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uresničevanju pravice do opravljanja storitev na voljo do konca leta 2011. Parlament ga že 
pričakuje, da se bo lahko bolje seznanil s težavami pri čezmejnem opravljanju storitev. 

MEDSEBOJNO OCENJEVANJE KOT ORODJE

Splošna ocena medsebojnega ocenjevanja kot orodja politike je pozitivna. Poročevalka meni, 
da so izkušnje in izsledki medsebojnega ocenjevanja koristni in dragoceni, zato predlaga, da 
se njegova uporaba razširi še na druga področja politike. Vendar pa bi morala biti odločitev o 
uporabi medsebojnega ocenjevanja za druge direktive EU premišljena, odvisna od vsakega 
posameznega primera in bi morala temeljiti na teh pogojih:

 postopek bi moral biti omejen na okvirno direktivo, ki državam članicam dopušča 
določen manevrski prostor;

 medsebojno ocenjevanje bi moralo obsegati samo ključne določbe in se izogniti temu, 
da bi bile vanj vključene številne določbe, kar bi povzročilo nepotrebno birokratsko 
breme za uprave držav članic.

Poročevalka meni, da bi se „skupinske razprave“ morale še naprej uporabljati v postopku 
medsebojnega ocenjevanja; Vendar pa se bi bilo treba z državami članicami bolj temeljito 
pogovoriti o njihovi sestavi ter pri tem upoštevati njihova pričakovanja in še zlasti vpliv na 
enotni trg. Poročevalka prav tako meni, da bi bilo treba izboljšati preglednost postopka. Za 
razprave med upravami držav članic je sicer potrebna določena stopnja zaupnosti, vendar bi 
morala biti deležnikom na voljo redna poročila.


