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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem 
notranjega trga
(2011/XXXX(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“ (COM(2010)0608),

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Enotni trg za Evropo 21. stoletja“ 
(COM(2007)0724) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen temu 
sporočilu, z naslovom „Single market: review of achievements“ (Notranji trg:  pregled 
dosežkov) (SEC(2007)1521),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2007 o pregledu enotnega trga 1 in 
delovnega dokumenta služb Komisije „Pregled enotnega trga: eno leto kasneje“ 
(SEC(2008)3064),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Pametna pravna ureditev v Evropski 
uniji“ COM(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 (SEC(2010)1143),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 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 z naslovom „Evropa rezultatov – uporaba prava 

Skupnosti“ (COM(2007)0502),
– ob upoštevanju členov 258 in 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju členov 7, 10 in 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

                                               
1 UL C 187E, 27.7. 2008, str. 80. 
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
3 UL C 349E, 22.12.2010, str. 25.
4 UL C 8E, 14.1.2010, str. 7.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za 
okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o dvajsetih glavnih pomislekih 
evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga (SEC(2011)1003),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2012),

A. ker delovni dokument o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v 
zvezi z delovanjem notranjega trga potrjuje, da obstaja glede notranjega trga razkorak med 
pričakovanji in dejanskim stanjem;

B.  ker se morajo evropski državljani pri odpiranju bančnih računov soočiti z različnimi 
težavami ter zapletenimi in diskriminatornimi zahtevami bančnih institucij, kar pojasnjuje, 
zakaj 30 milijonov evropskih državljanov še vedno nima bančnega računa, zaradi česar je 
njihova mobilnost omejena;

C. ker približno 30 % evropskih državljanov ne ve, da imajo pravico do zdravstvenih storitev 
v tujini in povračila stroškov;

D. ker samo eden od treh evropskih državljanov ve, da mora imeti med potovanji v tujino s 
seboj evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja;

E. ker se evropski državljani, ki se preselijo v drugo državo in želijo s seboj vzeti tudi 
avtomobil, soočajo z težkimi in zapletenimi postopki, saj morajo predložiti dokumente, ki 
v njihovi državi ne obstajajo, in plačati dodatne dajatve;

F. ker ima sodeč po podatkih Evrobarometra 29 % vprašanih potrošnikov težave pri 
primerjanju ponudb za odprtje tekočega računa in niso sposobni izbrati tiste vrste računa, 
ki bi najbolj ustrezal njihovim potrebam;

G. ker potrošniki zaradi pomanjkanja informacij o pravicah potrošnikov, napačnega izvajanja 
zakonodaje in težav pri reševanju sporov glede čezmejnih nakupov ne zaupajo spletnemu 
nakupovanju, tako da v EU sploh ni dejanskega digitalnega trga, ki bi deloval v prid 
državljanom in podjetjem;

H. ker bi 62 % evropskih potrošnikov želelo zamenjati dobavitelja električne energije, vendar 
je njihova svobodna izbira omejena zaradi pomanjkanja jasnih in primerljivih informacij;

I. ker imajo podjetja še vedno težave pri dostopanju do javnih naročil v nekaterih drugih 
državah zaradi različne nacionalne prakse glede javnih naročil in zapletenih upravnih 
zahtev, ki jih vsiljujejo nekatere države članice;

J. ker bo treba nameniti posebno pozornost invalidnim osebam, da bodo lahko v celoti 
izkoristile prednosti enotnega trga.

I. Uvod
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1. pozdravlja predstavitev dokumenta Evropske komisije o dvajsetih glavnih pomislekih 
evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga, ki je sledil 
resoluciji EP z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane;

2. je prepričan, da bo Komisija v luči teh 20 razlogov za zaskrbljenost evropskih državljanov 
pripravila konkretne predloge za to, da se jih odpravi;

3. priznava, da bo večja mobilnost kvalificirane delovne sile prispevala k oblikovanju 
konkurenčnejše Evrope, in meni, da je treba za to sprejeti sodoben okvir priznavanja 
poklicnih kvalifikacij;

4. poziva Evropsko komisijo, naj okrepi programe mobilnosti za mlade, ki spodbujajo njihov 
vstop na trg dela;

5. poudarja vlogo interneta pri trgovinski učinkovitosti ter ustvarjanju novih trgov in novih 
priložnosti; 

II. Upravljanje

6. poudarja, da je treba poglobiti celovit pristop k enotnemu trgu, ki bo v ospredje postavil 
državljane, potrošnike ter mala in srednja podjetja, da bi lahko v celoti izkoristili njegove 
prednosti;

7. ponovno poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje med Parlamentom, Svetom, Komisijo 
in državami članicami, da se državljani prepoznajo v glavnih projektih in vsakodnevnih 
dejavnostih Evropske unije; 

8. spodbuja države članice, naj posodobijo svojo javno upravo, tako da poenostavijo 
zakonski okvir, ter naj spodbujajo izvajanje elektronskih storitev, kot je denimo e-uprava;

9. spodbuja države članice, naj izmenjujejo primere dobre prakse, da se zagotovi enotno 
izvajanje evropske zakonodaje;

10. pozdravlja odločitev Evropske komisije, da nadaljuje razvoj baz podatkov o upravljanju 
dokumentacije glede izvajanja zakonodaje EU;1

11. poziva Komisijo, naj preoblikuje spletni portal „Tvoja Evropa“, tako da bo dejansko 
postal digitalna enotna vstopna točka, kjer bodo lahko državljani in podjetja dobili 
informacije o enotnem trgu;

12. poziva Komisijo, naj v okviru strategije za razširitev informacijskega sistema enotnega 
trga preuči sodelovanje lokalnih in regionalnih organov;

13. poudarja, da so pomisleki državljanov glede delovanja enotnega trga posledica trojne 
vrzeli, in sicer pomanjkljivih informacij, pomanjkljivega izvajanja in pravne praznine; 
priznava, da bi morali, če bi želeli izboljšati delovanje enotnega trga, vse te vrzeli 

                                               
1 CHAP – Registracija pritožb in poizvedb
  EU PILOT – Instrument za reševanje težav z državami članicami
  NIF – Podatkovna zbirka kršitev
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odpraviti hkrati;

14. opozarja na pomen malih in srednjih podjetij za evropsko gospodarstvo in poziva 
Evropsko komisijo, naj z državami članicami nadaljuje z izvajanjem testov MSP (ocen 
učinka na mala in srednja podjetja), da se zanje zmanjšajo birokracija in upravna bremena;

III. Informiranje in obveščanje

15. ponavlja, da je obveščanje o enotnem trgu pomanjkljivo, zaradi česar državljani pogosto 
ne poznajo ali razumejo svojih pravic in dolžnosti ter ne vedo, kako naj si pridobijo 
potrebne odgovore ali pomoč;

16. poziva Evropsko komisijo, naj izkoristi vsa razpoložljiva tehnološka sredstva za začetek 
kampanj obveščanja, s katerimi bi državljane seznanjali s prednostmi enotnega trga in 
njihovimi pravicami, tako da bi jih spodbujali k sodelovanju pri ustvarjanju 
konkurenčnega, pravičnega in uravnoteženega trga;

17. poudarja, da je pomembno v kampanje obveščanja vključiti lokalne in regionalne organe 
ter civilno družbo, ter vztraja zlasti pri tem, da je treba kampanje obveščanja izvajati v 
šolah in na univerzah, zato da nove generacije pripravimo na dejavnejše evropsko 
državljanstvo;

18. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami razvije dejanski digitalni enotni trg za 
evropske potrošnike in podjetja;

IV. Zakonodaja/prenos

19. priznava, da je bilo konec leta 2010 kljub zmanjšanju števila postopkov, ki jih je sprožila 
Evropska komisija, odprtih še vedno okrog 2.100 postopkov zaradi kršitev;

20. poziva države članice, naj prednostno zagotovijo pravilen in pravočasen prenos 
zakonodaje o enotnem trgu in zmanjšanje nepravilnosti;

21. spodbuja Komisijo, naj še naprej spodbuja primere najboljše prakse na področju prenosa 
zakonodaje o enotnem trgu;

22. opozarja na cilj izboljšanja pravne ureditve in spodbuja Evropsko komisijo, Parlament in 
Svet, naj okrepijo prizadevanja za izboljšanje strategije, da bi zagotovili pametno pravno 
ureditev; 

V. Predlogi

23. poziva Evropsko komisijo, naj čez dve leti pregleda in posodobi dokument o dvajsetih 
glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega 
trga;

24. spodbuja Komisijo, naj z državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi ter 
predstavniki civilne družbe občasno pripravi kampanje obveščanja v nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih medijih, da bi državljane obvestili o prednostih enotnega trga, 
njihovih pravicah in dolžnostih ter o tem, kje lahko dobijo dodatne informacije ali pomoč 
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za rešitev svojih težav;

25. poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito povezavo med obstoječimi instrumenti, kot so 
SOLVIT in preglednica dosežkov notranjega trga, ter poskrbi, da je prenos evropskih 
direktiv pravilen in pravočasen;

26. poziva Komisijo, naj oceni področja, na katerih pravna ureditev Skupnosti izpolnjuje 
hkrati cilj poenostavitve in neposrednega izvajanja držav članic ter cilje enotnega trga; 

27. spodbuja Komisijo, naj v drugem polletju 2012 predstavi „dvanajst pobud za okrepitev 
rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast“;

28. poziva Komisijo, naj preoblikuje informacijski sistem notranjega trga (IMI), tako da 
razširi njegovo področje delovanja in izboljša delovanje upravnega sodelovanja, ter 
prenovi program SOLVIT, tako da mu zagotovi nov okvir in ustrezna sredstva;

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

Enotni trg je bil dokončno oblikovan leta 1992, njegov cilj pa je okrepiti vezi med državljani 
in državami članicami, saj predstavlja prostor brez meja, v katerem je omogočen prost pretok 
oseb, blaga, storitev in kapitala.

Enotni trg je bistven za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020 ter njenih ciljev trajnostne, 
pametne in vključujoče rasti.

Zato je bistveno, da prenovimo in okrepimo učinkovitost enotnega trga, ki obsega več kot 500 
milijonov potrošnikov in gospodarsko dejavnost v višini več kot 11 bilijonov evrov, če želimo 
Evropi omogočiti ponovno gospodarsko rast in dvig zaposlovanja, pa tudi pridobiti zaupanje 
državljanov.

V letu, ko praznujemo 20-letnico enotnega trga, pa žal ugotavljamo, da je med pričakovanji in 
dejanskim stanjem še vedno razkorak. Evropski državljani in podjetja se danes še vedno 
soočajo z ovirami pri izvrševanju pravic, ki so jim bile dodeljene s pravnim redom enotnega 
trga.

Delovni dokument Evropske komisije

Po tem, ko je Evropski parlament 20. maja 2010 predstavil resolucijo o uresničitvi enotnega 
trga za potrošnike in državljane, je Komisija pripravila delovni dokument o dvajsetih glavnih 
pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga.

Dokument nakazuje 20 najpogostejših razlogov za zaskrbljenost, na katere naletijo državljani 
in podjetja Evropske unije, ko potujejo ali se odločijo, da se bodo preselili v tujino ali tam 
delali. Dokument Evropske komisije obravnava vprašanja, kot so poklicne kvalifikacije, 
socialna varnost, davčne ovire, dostop do financiranja, spletno nakupovanje, prenos 
pokojninskih pravic itd.
Dokument predstavlja celovit pregled ovir, ki se kažejo v praksi enotnega trga. Temelji na 
analizi pritožb, ki so jih prejele Evropska komisija in službe za pomoč (mreža SOLVIT, 
storitev „Tvoja Evropa – nasveti“, evropska mreža podjetij, evropska združenja potrošnikov, 
vstopne točke Europe Direct, EURES – evropska služba za zaposlovanje), ter rezultatov 
zadnjih anket Eurobarometer in anket posameznih ciljnih skupin.

Med pričakovanji in dejanskim stanjem glede enotnega trga obstaja razkorak, ki je posledica 
naslednjih, med seboj povezanih vrzeli:

– pomanjkanje informacij – državljani pogosto ne poznajo ali ne razumejo dovolj svojih 
pravic in ne vedo, kako naj pridobijo potrebne informacije in pomoč;

– pomanjkljivo izvajanje – na različnih področjih obstaja razlika med pravnim okvirom EU 
in tem, kako se zakonodaja izvaja v praksi;

– zakonska praznina – na nekaterih področjih pravni okvir EU ne ustreza pričakovanjem 
državljanov in podjetij.

Mnenje poročevalke

Poročevalka z zadovoljstvom sprejema predstavitev delovnega dokumenta Evropske komisije 
o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem 
notranjega trga.
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 Gospodarska, finančna in socialna kriza, ki se je v Evropi začela leta 2008, je pomembno 
vplivala na enotni trg, zaradi česar so državljani razvili negativen odnos do njega, evropskim 
institucijam in državam članicam pa je pomagala do spoznanja, da je potencial enotnega trga 
še vedno v veliki meri neizkoriščen. 

Evropska komisija je zato pripravila pregled ukrepov,1 s katerimi bi spodbudili enotni trg in 
okrepili zaupanje državljanov vanj2. Na številnih področjih, ki so se izkazala za 
problematična, se je delo že začelo. Oblikovani so bili že predlogi za posodobitev sistema 
priznavanja poklicnih kvalifikacij in izboljšanje dostopa do javnih naročil.

V zvezi s tem poročevalka meni, da cilj poročila ne sme biti pripraviti rešitve za vseh 20 
pomislekov, ampak oblikovati smernice/priporočila za Evropsko komisijo in države članice, 
da bi odpravile vrzeli, ki jih je v svojem dokumentu predstavila Evropska komisija, ter tako 
prispevati k oživitvi enotnega trga.

Poročevalka tudi meni, da bi se s tremi pomanjkljivimi področji morali spopasti hkrati, za kar 
pa je potrebna zlasti močna politična volja držav članic.

Poudarja tudi, da je treba oblikovati dejanski digitalni enotni trg, ki bo pravilno deloval, bo 
varen za potrošnike in podjetja in bo omogočil oživitev evropskega projekta s ponovno 
pridobitvijo zaupanja državljanov, potrošnikov in podjetij.
V času, ko se zdi, da državljani ne zaupajo Evropi, je pomembno okrepiti sodelovanje med 
Parlamentom, Svetom, Komisijo in državami članicami, da se državljani prepoznajo v glavnih 
projektih in vsakodnevnih dejavnostih Evropske unije. 

Zato je potrebno boljše skupno upravljanje. 
V tem smislu se je poročevalka odločila vključiti poglavje o upravljanju, v katerem zagovarja 
celovit pristop k le-temu, da bi lahko nadzorovali pravilen in pravočasen prenos zakonodaje o 
enotnem trgu, obveščali državljane o njihovih pravicah, jim zagotavljali izvrševanje njihovih 
pravic ob poenostavljenih upravnih postopkih in okrepili stik s pristojnimi organi oblasti v 
različnih državah članicah za boljše sodelovanje. 

V sedanjem kontekstu gospodarske, finančne in družbene krize v Evropi sta premostitev ovir 
in oživitev enotnega trga ključnega pomena, da bi lahko ta prispeval k inovacijam, rasti, 
spodbujanju konkurenčnosti, ustvarjanju novih delovnih mest in ponovni pridobitvi zaupanja 
Evropejcev v enotni trg.

Zato je treba enotnemu trgu vdahniti nov zagon, v središču katerega morajo biti evropski 
državljani in potrošniki, da bi lahko v celoti izkoristili prednosti trga in tako prispevali k 
teritorialni, ekonomski in socialni koheziji Evropske unije.
Evropskim državljanom je treba znova zagotoviti skupni projekt za napredek in solidarnost.

                                               
1 Sporočilo Evropske komisije z naslovom „K aktu za enotni trg: Za visokokonkurenčno socialno tržno 
gospodarstvo, 50 predlogov za izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav“ (COM(2010)0608),
2 Sporočilo Evropske komisije z naslovom „Akt za enotni trg – dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja –
Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206). 


