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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pregledu stanja notranjega trga
(2011/2155(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju 23. pregleda stanja notranjega trga, ki ga je objavila Evropska komisija 
(SEK(2011)1128), 

– ob upoštevanju 22. pregleda stanja notranjega trga, ki ga je objavila Evropska komisija 
(SEK(2011)0372), 

– ob upoštevanju letnega poročila mreže SOLVIT o njenem razvoju in uspešnosti za leto 
2010 (SEK(2011)0229),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za enotni trg –
Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast“ (SEK(2011)0467), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. novembra 2011 z naslovom „K aktu za 
enotni trg – Za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo – 50 predlogov za 
izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav“ (COM(2010)0608), 

– ob upoštevanju Krakovske izjave, sprejete med forumom o enotnem trgu, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom „Enotni trg v očeh ljudi: 
pregled 20 glavnih težav, s katerimi se soočajo državljani in podjetja“ (SEK(2011) 1003),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst 
pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju ocenjevalnega poročila sistema „EU pilot“ (COM(2010)0070),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. novembra 2010 o izvajanju člena 260(3) 
Pogodbe (SEC(2010)1371), 

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje 
delovanja enotnega trga,1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane2,

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o mreži Solvit1, 

                                               
1 UL L 176, 7.7.2009, str. 17.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0051.
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– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija z dne 9. maja 2010 z naslovom „Nova 
strategija za enotni trg – v službi evropskega gospodarstva in družbe“,

– ob upoštevanju sklepov Sveta (konkurenčnost – notranji trg, industrija, raziskave in 
vesolje) z dne 10. decembra 2010 o „Aktu za enotni trg“, 

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

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

A. ker je bil pomen delujočega notranjega trga na Forumu o enotnem trgu (2.–4. oktober 
2011, Krakov, Poljska) poudarjen v Krakovski izjavi, v kateri je enotni trg opisan kot 
najučinkovitejše orodje za vrnitev Evrope na pot rasti;

B. ker notranji trg ne more ustrezno delovati brez pravilnega prenosa, uporabe in izvrševanja 
direktiv, ki prispevajo k njegovemu delovanju;

C. ker je nujno, da države članice zakonodajo o notranjem trgu v nacionalno zakonodajo 
prenesejo ne le pravočasno, temveč tudi pravilno, in ker neizpolnjevanje obveznosti s 
strani ene države članice ovira gospodarske interese ne le te države članice, temveč Unije 
kot celote;

D. ker objava pregleda stanja notranjega trga vedno pripomore k zmanjšanju primanjkljaja 
pri prenosu zakonodaje, a ker je treba sprejeti bolj kvalitativen pristop, ki se ne bo ustavil 
pri številkah, temveč bo omogočil, da se ugotovijo razlogi za ta primanjkljaj;

E. ker čeprav se za pregled stanja notranjega trga in pregled stanja potrošniškega trga 
uporabljata različni metodologiji z različnimi cilji in različnimi sklopi kazalnikov, imata 
isti splošni cilj, namreč izboljšati delovanje notranjega trga;

F. ker ima Malta najboljše rezultate na področju pravočasnega prenosa direktiv EU, Češka 
republika pa je na tem seznamu na dnu, čeprav beleži stalen napredek;

G. ker je sedanji povprečni primanjkljaj v višini 1 % v skladu s ciljem, o katerem so se leta 
2007 dogovorili voditelji držav in vlad, a zadnji trend kaže, da več držav članic (16) tega 
cilja ne izpolnjuje; 

H. ker 90 direktiv vsaj v eni državi članici še vedno ni prenesenih (faktor razdrobljenosti je 
6 %) in zato ne morejo imeti polnega učinka na enotnem trgu;

I. ker sta za tri direktive minili že več kot dve leti od roka za prenos, kar pomeni neposredno 
kršenje cilja „ničelne strpnosti“, ki so ga določili voditelji držav in vlad leta 2007; 

J. ker je število nepravilno prenesenih direktiv v povprečju še vedno 0,8 %, kljub temu, da je 
Komisija v Aktu o enotnem trgu poudarila potrebo po jasni in odločni politiki glede 
primanjkljaja skladnosti; 

K. ker so potrebni natančnejši podatki o kakovosti prenosa in ker je pilotni projekt Komisije 
                                                                                                                                                  
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0047.
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skupaj s pregledom stanja notranjega trga mogoče uporabiti za odkrivanje napak pri 
prenosu in hitro ukrepanje za njihovo odpravo;

L. ker je bila z Lizbonsko pogodbo prvič uvedena možnost neposrednih denarnih kazni, ki 
jih v primeru neizvršitve prenosa določi Sodišče EU;

M. ker si morajo Komisija, Evropski parlament, nacionalni parlamenti in uprave držav članic 
bolj prizadevati za opredelitev pravic državljanov, jih o njih obveščati ter jim jih pomagati 
uresničevati, saj bo tako notranji trg deloval bolje;

N. ker lahko v primeru napačne uporabe pravil notranjega trga odsotnost delujočega sistema 
pravnega varstva ogrozi učinkovitost državljanskih pravic s tem, ko morajo za svojo 
obrambo začeti dolgotrajne in počasne sodne postopke;

O. ker mora biti zagotovljena prosta izmenjava najboljših praks in podatkov med organi, ki 
so pristojni za pravilno uporabo pravil notranjega trga, in med tistimi, ki so odgovorni za 
pravno varstvo v primeru napačne uporabe;

P. ker so Komisija in države članice leta 2002 ustvarile mrežo SOLVIT za reševanje 
problemov, s katerimi se državljani in podjetja srečujejo zaradi napačne uporabe 
zakonodaje o notranjem trgu;

Q. ker je SOLVIT spletna mreža za reševanje problemov, v kateri države članice (pa tudi 
Norveška, Islandija in Lihtenštajn) sodelujejo pri nesodnem reševanju težav, na katere 
naletijo državljani in podjetja ter do katerih pride, ker javni organi napačno uporabljajo 
zakonodajo o notranjem trgu;

R. ker je SOLVIT uspešen sistem, ki zagotavlja pravno varstvo na neformalen način, v 
povprečju v roku 10 tednov, in ker bi bila uspešnost te mreže pri reševanju problemov 
notranjega trga lahko zgled dobre prakse tudi za druge podporne storitve v zvezi z 
notranjim trgom;

S. ker je, kljub temu da so se zmogljivosti mreže SOLVIT pred kratkim izboljšale z 
ustreznejšim osebjem, nujna utrditev njene prisotnosti in zmogljivosti v vseh plasteh 
nacionalnih uprav z namenom zagotoviti kar največjo učinkovitost in najboljše rezultate;

T. ker mreža SOLVIT ne bi smela biti nadomestilo za pravno obravnavo problematike 
kršitev, kar je naloga Evropske komisije; 

U. ker Komisija pripravlja novo strategijo za krepitev mreže SOLVIT in ker se tehta 
možnost, da bi mreža dobila posebno pravno podlago;

Oblikovanje regulativnega okvira notranjega trga

1. pozdravlja pregled stanja notranjega trga in mrežo SOLVIT kot pomembni orodji za 
dosego boljšega delovanja notranjega trga;

2. potrjuje, da sta pravočasen in pravilen prenos ter izvajanje zakonodaje o notranjem trgu 
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nujni predpogoj za uspešen notranji trg, ta pa je ključno gibalo povečevanja 
konkurenčnosti in rasti, zlasti v času gospodarske krize;

3. pozdravlja dejstvo, da bo Komisija poročila o pregledu stanja notranjega trga, pobude 
Vaša Evropa in mreže SOLVIT združila v enotno poročilo, ki bo omogočalo celovito 
oceno delovanja enotnega trga; 

4. poziva Svet, naj se zaveže nadaljnjemu zmanjševanju primanjkljaja pri prenosu 
zakonodaje ter določi strožje – vendar realistične – cilje za prenos in izvajanje, ki jih 
morajo izpolnjevati vse države članice;

5. poziva Komisijo, naj v pregledu stanja notranjega trga izvede kvalitativno oceno vrste 
nerešenih kršitev, ki bo razlikovala med kršitvami, ki jih je mogoče enostavno rešiti, ter 
kršitvami, katerih posledica je popolno nesoglasje med Komisijo in državami članicami;

6. je seznanjen z uspehom Komisije s pobudo EU pilot; vendar opozarja, da je ta, medtem ko 
je morda pripomogla k zmanjšanju števila postopkov za ugotavljanje kršitev, morda tudi 
razlog, da so ti dolgotrajnejši; se boji, da bo to povzročilo večje zaostanke pri odpravljanju 
vrzeli na notranjem trgu;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo za kršitve prava EU uvedeni pravočasni postopki 
za ugotavljanje kršitev; 

8. ugotavlja, da v povprečju postopki za ugotavljanje kršitev trajajo predolgo, in poziva 
Komisijo, naj sprejme učinkovite ukrepe za njihovo skrajšanje; poziva Komisijo, naj 
Parlamentu poroča o takih ukrepih;

9. poziva Komisijo, naj preuči nove načine za zagotavljanje pravočasne in polne uporabe 
sodb in postopkov Sodišča v državah članicah;

10. poziva Komisijo, naj pregled stanja notranjega trga dopolni z novimi dodatnimi merili za 
spremljanje pravilnega izvajanja obstoječe zakonodaje;

11. pozdravlja napoved Komisije, da bo pregled stanja notranjega trga objavljen vsako leto 
poleti oziroma v času okrog poletja; meni, da je stalno in pogosto spremljanje napredka 
držav članic eden ključnih dejavnikov pri njihovem spodbujanju za krepitev prizadevanj;

12. poziva države članice, naj obnovijo svoja prizadevanja za uspešnejše izpolnjevanje ciljev; 
potrjuje, da je dokončna vzpostavitev notranjega trga z boljšim in bolj pravočasnim 
prenosom obstoječe in nove zakonodaje učinkovit način za boj proti gospodarski krizi;

13. poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča o uporabi člena 260(3) Lizbonske pogodbe glede 
možnosti Sodišča EU za nalaganje neposrednih denarnih kazni na prvi stopnji v primerih, 
ko se ugotovi, da države članice niso izpolnile svoje obveznosti za prenos zakonodaje EU;

14. poziva Komisijo, naj pregled stanja notranjega trga dopolni z ocenami sklepov o peticijah, 
ki jih glede težav z enotnim trgom prejme Evropski parlament; poudarja, da bi bilo 
postopek peticij treba bolje izkoristiti za izboljšanje zakonodajnega postopka EU;

15. ugotavlja, da je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe Evropski parlament dobil 
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večje pristojnosti na področju strukturiranja in revizije zakonodaje EU; poziva, naj 
spoznanja, ki izhajajo iz pregleda stanja, postanejo pomemben del strukturiranega dialoga 
med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo korelacijske tabele postale javne, naj zmanjša 
številčne cilje, ki omejujejo primanjkljaj pri prenosu in primanjkljaj skladnosti 
nacionalnega prava na 0,5 % za primanjkljaj pri prenosu in 0,5 % za primanjkljaj 
skladnosti, ter naj zagotovi učinkovitejšo uporabo postopkov za ugotavljanje kršitev s 
številčnimi cilji, povezanimi s stopnjami postopka, ker, kot je Komisija navedla v Aktu o 
enotnem trgu, so ti potrebni za temeljito in celovito izvajanje zakonodaje o enotnem trgu;

Vzpostavljanje notranjega trga za podjetja in državljane

17. poziva Komisijo, naj poišče načine za večjo usklajenost med mrežo SOLVIT, pobudo 
Tvoja Evropa – nasveti, Evropsko podjetniško mrežo, evropskimi potrošniškimi centri in 
Evropsko službo za zaposlovanje ter se izogiba podvajanju prizadevanj in virov;

18. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo centri v mreži SOLVIT imeli ustrezno 
osebje in da bo obstajala taka raven usklajevanja in komunikacije z vsemi nacionalnimi 
upravami, kot je potrebna za izvajanje sklepov;

19. poziva Komisijo, naj se osredotoči na zagotavljanje enotne kontaktne osebe za državljane 
in potrošnike na predstavništvih Komisije v vseh državah članicah; meni, da bi z 
združitvijo uradnikov za zvezo mreže SOLVIT, pobude Tvoja Evropa – nasveti, Evropske 
podjetniške mreže, evropskih potrošniških centrov in Evropske službe za zaposlovanje v 
predstavništva dosegli ta namen ter pripomogli k boljšemu usklajevanju in povezanosti;
poziva Komisijo, naj preuči, ali je mreži SOLVIT mogoče zagotoviti posebno pravno 
podlago;

20. poziva Komisijo, naj poroča o možnosti, da se za enotne kontaktne osebe v vseh državah 
članicah uporabi osebje Komisije; meni, da bi to lahko bila rešitev za kadrovske težave, ki 
jih mreža SOLVIT ugotavlja v različnih nacionalnih javnih upravah;

21. poziva mrežo SOLVIT, pobudo Tvoja Evropa – nasveti, Evropsko podjetniško mrežo, 
evropske potrošniške centre in Evropsko službo za zaposlovanje, naj upoštevajo glavne 
težave državljanov in podjetij, navedene v delovnem dokumentu osebja Komisije z 
naslovom „Enotni trg v očeh ljudi: pregled 20 glavnih težav, s katerimi se soočajo 
državljani in podjetja“, ter temu primerno določijo prednostne naloge pri svojem delu;

22. poziva Komisijo, naj opredeli glavne ovire na notranjem trgu zlasti za invalidne 
državljane in potrošnike ter zagotovi, da bodo odpravi takih ovir namenjena posebna 
prizadevanja;

23. priporoča nadaljnje usklajevanje med mrežo SOLVIT in pobudo EU Pilot z namenom 
zagotovitve boljše usklajenosti in izmenjave dobrih praks;

24. je seznanjen z uspehom prvega Foruma o enotnem trgu kot priložnosti za podjetja in 
državljane, da se seznanijo s pravili enotnega trga; pozdravlja ta dogodek kot priložnost, 
da se dodatno opozori na obstoječe ovire za pravilno delovanje enotnega trga; ponovno 
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poudarja, da morajo Komisija in države članice sprejeti ukrepe za odpravo teh ovir; 
poziva Komisijo in države članice, naj še naprej vključujejo zainteresirane strani in 
krepijo njihovo vlogo z organizacijo rednih forumov o enotnem trgu;

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

Uvod

Evropska unija se trenutno sooča z največjo gospodarsko krizo od njenega nastanka. Ta kriza 
ogroža samo osnovo evropskega gospodarstva. Notranji trg je najboljše orodje, ki ga imamo 
za zagotovitev ponovne rasti gospodarstev držav članic.

Trenutno živimo v času zgodovinskih mejnikov za enotni trg. Leta 2011 je bil sprejet Akt o 
enotnem trgu, v Krakovu pa je bil organiziran Forum o enotnem trgu, na katerem so evropske 
institucije, države članice in glavne zainteresirane strani pokazale svojo zavezanost boljšemu 
delovanju notranjega trga. Leto 2012 bo zaznamovala dvajseta obletnica enotnega trga. 
Izkoristimo to priložnost, staknimo glave in premagajmo ovire, ki nam preprečujejo, da bi v 
celoti izkoristili potencial evropskega notranjega trga. Državljani in podjetja so končni 
uporabniki dobro delujočega in v celoti operativnega enotnega trga. Dolžnost nas kot 
zakonodajalcev je, da zanje zagotovimo rezultate. 

Razvitih je bilo več orodij za nadaljnje spodbujanje dokončne vzpostavitve enotnega trga in 
merjenje prispevkov posameznih držav članic k temu cilju. Pregled stanja notranjega trga je 
eno takih orodij, ki države članice spodbuja, naj izboljšajo kakovost in pravočasnost prenosa 
direktiv o notranjem trgu. V zadnjem pregledu stanja notranjega trga Evropska komisija 
opozarja, da ima Malta najboljše rezultate na področju pravočasnega prenosa direktiv o 
enotnem trgu, Češka republika pa je na tem seznamu na dnu, čeprav beleži stalni napredek.

Vzpostavitev enotnega trga za državljane in podjetja se ne zaključi z oblikovanjem dobre 
zakonodaje. Vključuje tudi ustrezno izvajanje in čezmejne sinergije med različnimi 
nacionalnimi upravami. Brez takega izvajanja podjetja in državljani ne morejo uživati koristi 
enotnega trga. V tem pogledu mreža SOLVIT Komisije državljanom in podjetjem zagotavlja 
pravočasno in učinkovito reševanje problemov, ki so posledica napačne uporabe pravil 
enotnega trga. 

Od leta 2012 dalje bo Evropska komisija pregled stanja notranjega trga združila z letnim 
poročilom mreže SOLVIT ter tako zagotovila celovitejši pregled napredka Evropske unije pri 
dokončnem oblikovanju enotnega trga. Zato to poročilo obsega stališča poročevalca glede 
obeh instrumentov. 

Poročevalec podpira prizadevanja Evropske komisije na tem področju, a zahteva tudi več 
odločnosti pri izvrševanju evropske zakonodaje in jasnejše poročanje o uvedenih postopkih za 
ugotavljanje kršitev. Nacionalne institucije in uprave morajo okrepiti svoja prizadevanja za 
pravilen in pravočasen prenos in izvajanje direktiv o notranjem trgu.

Oblikovanje regulativnega okvira notranjega trga

Poročevalec se zavzema za strožje, vendar realistične cilje v zvezi s prenosom in izvajanjem 
zakonodaje. Zadnji rezultati pregleda stanja notranjega trga so pokazali, kako države članice 
vse pogosteje ne izpolnjujejo obveznosti. 
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V preteklosti smo opazili pozitivne trende, ki pa se v zadnjem pregledu stanja notranjega trga 
žal niso potrdili. Zato si moramo še naprej prizadevati, da bi dosegli in presegli ambiciozne 
cilje: najmanjši primanjkljaj pri prenosu, kar najmanjše zaostanke pri prenosu in najvišjo 
kakovost prenosa. To je bilo v preteklosti že doseženo in je mogoče doseči tudi v prihodnje. 
Vendar pa države članice notranjega trga na seznamu prednostnih nalog ne smejo postaviti na 
nepomembno mesto. Težki časi morajo biti državam članicam signal, da notranjemu trgu dajo 
večji pomen, ne pa da težke čase izkoristijo kot izgovor za neizpolnjevanje zavez za 
zagotavljanje v celoti delujočega notranjega trga.

Poročevalec meni, da je vse instrumente, ki jih ima Komisija na voljo za spodbujanje 
pravočasnega in kakovostnega prenosa, treba uporabljati skupaj s postopki za ugotavljanje 
kršitev. Poročevalec pozdravlja prizadevanja Komisije za celovitejši pristop na tem področju.

Vzpostavljanje notranjega trga za podjetja in državljane

Komisija si zelo prizadeva tudi za zagotavljanje hitrih in učinkovitih informacijskih portalov 
in mehanizmov za odpravljanje problemov, s čimer bi zagotovila, da bodo državljani in 
podjetja pripravljeni za izkoriščanje koristi enotnega trga in premagovanje ovir, kakršna je 
tudi napačna uporaba zakonodaje EU.

Mreža SOLVIT, pobuda Tvoja Evropa – nasveti, Evropska podjetniška mreža, evropski 
potrošniški centri in Evropska služba za zaposlovanje so nekateri taki instrumenti.

Medtem ko je treba poudariti pomen teh mehanizmov, pa pogosto vzporedno obstajajo še 
številni drugi, kar povzroča podvajanje prizadevanj in nezadostno usklajenost. Poleg tega je z 
vidika državljanov in podjetij zaradi razpršenosti različnih instrumentov, ki se medsebojno 
prekrivajo, izziv določiti pravi instrument za določeno težavo. Dejstvo, da se za večino 
zahtevkov, ki jih prejme mreža SOLVIT, ugotovi, da ne sodijo v njeno pristojnost, to trditev 
potrjuje. Poročevalec spodbuja Komisijo, naj uskladi vse te pobude s pristopom, ki izhaja iz 
potrošnika: z enotno kontaktno osebo za državljane.

Države članice so tudi pozvane, naj zagotovijo, da bodo centri mreže SOLVIT imeli sredstva 
za dobro delovanje. Pomanjkanje osebja je bilo dolgo problem; s prizadevanji držav članic se 
je položaj pred kratkim izboljšal. Izredno pomembno je, da se mreži SOLVIT zagotovita 
primerna struktura in zadostno število osebja, tako da bo mogoče spoštovati rok za reševanje 
zadev. Tako se bo zagotovilo, da bodo državljani in podjetja lahko učinkovito in primerno 
reševali svoje probleme. 

O možnosti pravne podlage za mrežo SOLVIT bo kmalu razpravljala Komisija. Poročevalec 
podpira zamisel, da bi posebna pravna podlaga za mrežo SOLVIT temu programu morala 
zagotoviti ustrezna sredstva in da bi olajšala izpolnitev njenih nalog. To bi zagotovo koristilo 
državljanom in podjetjem. 

Vendar pa poročevalec opozarja pred preveliko formalizacijo, ki bi jo pravna podlaga za 
mrežo SOLVIT lahko pomenila v določenih državah članicah. Poročevalec je zaskrbljen tudi 
zaradi morebitnih težav v zvezi s subsidiarnostjo tega ukrepa in Komisijo poziva, naj posebno 
pozornost nameni spoštovanju načela subsidiarnosti.
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