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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o upravljanju enotnega trga
(2012/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 26(3) PDEU,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. junija 2012 z naslovom „Boljše upravljanje 
enotnega trga“ (COM(2012)0259),

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 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 dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za enotni trg 
Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja  ‚Skupaj v novo rast‘“ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom „Akt za enotni trg 
II  Skupaj za novo rast“ (COM(2012)0573),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. junija 2012 o izvajanju Direktive o storitvah z 
naslovom „Partnerstvo za novo rast na področju storitev 2012-2015“ (COM(2012)0261),

– ob upoštevanju poročila Maria Montija predsedniku Evropske komisije z dne 9. maja 
2010 z naslovom „Nova strategija za enotni trg – v službi evropskega gospodarstva in 
družbe“,

– ob upoštevanju poročila predsednika Evropskega sveta z dne 26. junija 2012 z naslovom 
„Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“ in zadevnega vmesnega poročila z dne 
12. oktobra 2012, 

– ob upoštevanju 23. pregleda stanja notranjega trga (september 2011) in zadevne 
resolucije parlamenta z dne 22. maja 20121,

– ob upoštevanju 25. pregleda stanja notranjega trga (oktober 2012),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. februarja 2012 z 
naslovom „Zagotavljanje uspešnega delovanja enotnega trga – letni pregled upravljanja 
za leto 2011“ (SWD(2012)0025),

– ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost z dne 30. in 31. maja 2012 o enotnem 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0211.
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digitalnem trgu in upravljanju enotnega trga,

– ob upoštevanju razprav Sveta za konkurenčnost dne 10. in 11. oktobra 2012 o aktu za 
enotni trg,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2012,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 18. in 19. oktobra 2012,

– ob upoštevanju prispevka in sklepov XLVIII. Konference specializiranih parlamentarnih 
organov za zadeve Unije (COSAC) z dne 14.–16. oktobra 2012,

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

– ob upoštevanju resolucije z dne 6. aprila 2011 o upravljanju in partnerstvu na enotnem 
trgu2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o „Aktu za enotni trg – naslednji 
koraki za gospodarsko rast“3,

– ob upoštevanju členov 42 in 48 Poslovnika,

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

A. ker je delujoč, učinkovit enotni trg brez ovir, ki temelji na konceptu socialnega tržnega 
gospodarstva, potreben bolj kot kdajkoli prej, da bi oživili evropsko gospodarstvo, 
spodbudili rast in konkurenčnost ter ustvarjali delovna mesta;

B. ker ima enotni trg ključno vlogo pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020;

C. ker enotni trg 20 let po uradni vzpostavitvi kljub sprejetju približno 1500 direktiv in 
okrog 1000 uredb še vedno ni dokončan; 

D. ker je treba nujno izboljšati upravljanje enotnega trga ter bolje izvajati in izvrševati 
predpise, ki ga urejajo;

E. ker se je povprečni zaostanek pri prenosu zakonodaje kljub političnim zavezam na 
najvišji ravni in prizadevanjem Komisije in držav članic dvignil z 0,7 % v letu 2009 na 
1,2 % v februarju 2012;

F. ker sta enotni trg kot ogrodje Unije in njegovo dobro delovanje kot podlaga in okvir za 
gospodarsko in socialno obnovo v Evropi izjemnega pomena;

G. ker je mogoče s polnim in ustreznim izvajanjem direktive o storitvah ustvariti potencialne 
gospodarske koristi, ki bi lahko zagotovile prispevek k rasti v višini med 0,8 % in 2,6 % 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0144.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0258.
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bruto družbenega produkta (BDP), kar bi lahko uresničili v petih do desetih letih po 
uveljavitvi omenjene direktive;

H. ker Komisija ocenjuje, da bi lahko Unija v naslednjih 10 letih ustvarila dodatne 4 % BDP 
s spodbujanjem hitrega razvoja enotnega trga;

I. ker je še vedno potrebno močno vodstvo na strani vseh evropskih institucij in jasna 
politična zavezanost na strani držav članic, da bi odpravili preostale omejitve svoboščin 
enotnega trga;

J. ker je predsednik Evropskega sveta v prej omenjenem poročilu z dne 26. junija 2012 
poudaril pomen popolne združljivosti z enotnim trgom ter odprtosti in preglednosti na 
poti k tesnejši ekonomski in monetarni uniji;

K. ker so zdaj potrebni konkretni ukrepi na ravni držav članic in Unije, da bi odpravili 
omejitve, ki ovirajo dostop in konkurenco, in konkretne reforme za zagotavljanje 
dejanske svobode gibanja ljudi ter pretoka blaga, storitev in kapitala v Evropi;

Boljša zakonodaja

L. ker bi si morala Komisija prizadevati za več horizontalnega usklajevanja in skladnosti pri 
pripravi zakonodajnih predlogov, ki vplivajo na enotni trg; ker bi morala Komisija izvesti 
poglobljene ocene učinka, da bi osvetlila prepričljive argumente glede potrebe po 
zakonodaji v zvezi z enotnim trgom, preden sprejema zakonodajne predloge;

M. ker bi morala Komisija v skladu z načelom subsidiarnosti in kadar je to ustrezno, 
predvsem kadar ni več potrebe po dodatni diskreciji pri izvajanju zakonodaje Unije, kot 
prednostni pravni instrument za urejanje enotnega trga izbrati uredbe in ne direktive;

N. ker bi morala Komisija razmisliti o uvedbi „preskusa glede enotnega trga“ na ravni držav 
članic, s katerim bi ocenila, ali bi lahko nova zakonodaja, sprejeta na nacionalni ravni, 
negativno vplivala na enotni trg; ker bi morali razmisliti o reviziji Direktive 98/34/ES, da 
bi razširili njeno področje uporabe na storitve in druge sektorje; 

O. ker je ključno, da se upravno sodelovanje med državami članicami izvaja na učinkovit, 
uspešen in stroškovno učinkovit način, kot velja v primeru informacijskega sistema za 
notranji trg (IMI);

Boljši prenos, izvajanje in uporaba

P. ker bi morale države članice dosledno prenašati direktive v nacionalno zakonodajo ter 
skupaj in istočasno sprejeti vse nove določbe, povezane z zakonodajnim aktom Unije, da 
bo prenos v skladu s kompromisom, doseženim na ravni Unije;

Q. ker je treba zagotoviti več preglednosti pri izvajanju in enotni uporabi prava Unije v 
državah članicah; ker bodo korelacijske tabele postale vse koristnejše orodje na 
povezanem enotnem trgu za prikaz nacionalnega prenosa predpisov Unije, zato bi morala 
Unija pogosteje zahtevati take tabele;

Spremljanje izvajanja
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R. ker je izmenjava izkušenj in najboljših praks med državami članicami ključna za 
razumevanje nacionalnih mehanizmov uporabe prava Unije in preostalih ovir na enotnem 
trgu; ker bi lahko Komisija uvedla in usklajevala mrežo javnih uslužbencev, zadolženih 
za izvajanje vse nove zakonodaje Unije zunaj okvira mreže SOLVIT, s čimer bi 
zagotovila platformo za izmenjavo in medsebojno strokovno ocenjevanje v tesnem 
sodelovanju z državami članicami, da bi tako izboljšali splošno kakovost izvajanja; ker bi 
morali spodbujati izmenjave nacionalnih javnih uslužbencev, zadolženih za izvajanje 
zakonodaje Unije, med državami članicami, da bi spodbujali boljši pretok informacij in 
najboljših praks;

S. ker s popolnoma kvantitativnimi statističnimi podatki o izvajanju zakonodaje v zvezi z 
enotnim trgom ni mogoče meriti kakovosti izvajanja in konkretnega učinka specifičnih 
ključnih instrumentov na enotni trg; ker je zato potrebna politična in kvalitativna ocena 
izvajanja in napredka enotnega trga, zlasti kar zadeva ekonomski pomen nove zakonodaje 
Unije v zvezi z enotnim trgom;

T. ker bi bilo treba pri taki oceni razlikovati med neizvršitvijo prenosa, ki je jasno opredeljiv 
neuspeh države članice, in med možnostjo neskladnosti, ki lahko temelji na drugačnem 
tolmačenju in razumevanju prava Unije; ker Pogodbe določajo, da lahko le Sodišče 
Evropske unije dokončno in javno ugotovi neskladnost nacionalne zakonodaje s pravom 
Unije; ker bi bilo treba Evropskemu parlamentu vsako leto predložiti seznam 
neprenesenih ali nepravilno prenesenih zakonodajnih aktov Unije v zadevnih državah 
članicah;

Boljše izvrševanje

U. ker postopki za ugotavljanje kršitev, kot so določeni v členu 258 PDEU in jih izvaja 
Komisija, ne dopuščajo hitre obravnave in odprave pomanjkljivosti pri izvajanju in 
uporabi določb o enotnem trgu;

V. ker bi morale države članice in Evropski svet še naprej razvijati postopke za ugotavljanje 
kršitev v okviru prihodnjih revizij PDEU; ker bi morali v tem kontekstu razmisliti o 
določbah za „skrajšane“ postopke za ugotavljanje kršitev določb o enotnem trgu;

W. ker je uporaba „EU pilota“ prinesla pozitivne rezultate pri zagotavljanju pravilne uporabe 
prava EU in prinaša hitrejše rešitve za težave, s katerimi se soočajo državljani in podjetja; 
ker bi morala Komisija zato spodbujati uporabo EU pilota in še izboljšati učinkovitost 
tega projekta; 

X. ker bi morala Komisija okrepiti svoje delovanje za zagotavljanje pravilnega izvajanja in 
izvrševanja vseh sprejetih predpisov v državah članicah in hitrejše odzivanje na obvestila 
in pritožbe glede nepravilnega izvajanja prava Unije ter pravočasno narediti vse potrebno, 
da odpravi obstoječe nedoslednosti;

Y. ker mora Komisija – po politični oceni – odločno in v celoti uporabiti vse svoje 
pristojnosti in izkoristiti vse mehanizme za sankcije, ki so ji na voljo;

Z. ker so se usmerjene preiskave oz. „sweeps“ EU, ki pomenijo dejavnosti spremljanja, ki 
jih usklajuje Komisija in jih istočasno izvajajo ustrezni nacionalni organi v državah 
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članicah, izkazale za koristno orodje za omogočanje Komisiji in državam članicam, da s 
skupnimi ukrepi spremljajo uporabo že prenesene zakonodaje v zvezi z enotnim trgom v 
državah članicah; ker bi morala Komisija zato državam članicam ponuditi širšo uporabo 
usmerjenih preiskav oz. „sweeps“ EU, da bi olajšali nadzor zlasti za manj opremljene in 
manj pripravljene nacionalne organe;

Ključna področja

AA.ker Komisija predlaga, da bi se pri svojih dejavnostih osredotočala na specifična ključna 
področja in instrumente; ker se je treba vendarle bolj osredotočiti na omejeno število 
instrumentov in ukrepov, da bi dosegli oprijemljive izboljšave pri uporabi predpisov 
enotnega trga; ker so digitalni enotni trg, energetski sektor in javna naročila med 
najpomembnejšimi ključnimi področji; ker bi lahko taka ključna področja in instrumente 
pregledovali na letni ravni, tako da bodo ustrezno upoštevani sedanji premiki v državah 
članicah in procesi odločanja med institucijami Unije ter zlasti področja, ki se na podlagi 
znanstvene ocene štejejo za pomembna za enotni trg; 

Enotni trg za vse akterje

AB. ker bi morali evropske državljane in podjetnike, zlasti mala in srednja podjetja, v vseh 
državah članicah pozvati, da predlagajo, kako bi najbolje v celoti vzpostavili enotni trg, 
in ker bi morali vse institucije spodbuditi, da organizirajo javna posvetovanja in razprave 
v ta namen; 

Evropski semester

AC. ker je evropski semester okvir za usklajevanje gospodarskih politik in povzema 
proračunske in gospodarske razmere v državah članicah, vendar ne upošteva stanja 
enotnega trga, čeprav je ključnega pomena za gospodarstva vseh držav članic;

AD.ker je ustrezno obravnavati vsako državo članico posebej, da bi opredelili pomanjkljivosti 
pri prenosu, izvajanju in uporabi prava EU ter oblikovali priporočila za odpravo teh 
pomanjkljivosti za vsako državo posebej;

AE. ker bi morala ocena stanja enotnega trga postati sestavni del evropskega semestra, pri 
čemer bi steber upravljanja enotnega trga postavili ob bok stebru gospodarskega
upravljanja; ker bi lahko bil predlog, da Komisija pripravi letno poročilo o povezanosti 
enotnega trga, ki prispeva k oblikovanju priporočil za posamezne države, podlaga za 
prihodnji letni cikel enotnega trga v okviru evropskega semestra;

1. poziva Komisijo, naj na podlagi člena 26(3) PDEU čim prej pripravi predlog akta, s 
katerim bi izboljšali upravljanje enotnega trga, pri čemer naj upošteva podrobna 
priporočila iz priloge k temu dokumentu;

2. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo temeljne pravice in načelo subsidiarnosti;

3. meni, da je treba finančne posledice zahtevanega predloga kriti z dodelitvijo obstoječih 
proračunskih sredstev; 
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4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priložena podrobna priporočila posreduje 
Komisiji in Svetu, Evropskemu svetu ter parlamentom in vladam držav članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

Priporočilo št. 1: Oblikovati smernice Unije in druge potrebne pogoje za boljše 
upravljanje enotnega trga

Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Predložiti bi bilo treba akt na podlagi člena 26(3) PDEU in v povezavi z drugimi 
zadevnimi pravnimi podlagami, katerega namen bi morala biti določitev smernic in 
drugih potrebnih pogojev za boljše upravljanje enotnega trga, da bi prispevali k 
zagotavljanju delovanja notranjega trga Unije in spodbujanju gospodarske rasti v Evropi.

– Akt ne bi smel posegati v regulativni okvir enotnega trga, ki že velja, ali v predpise, ki 
bodo uvedeni v različnih sektorjih. Prav tako ne bi smel posegati v posebne pravice 
institucij, zlasti Komisije, v skladu z ustanovnimi pogodbami ali v obveznosti držav 
članic na podlagi ustanovnih pogodb ali pravnega reda o enotnem trgu.

– Akt bi moral dopolnjevati regulativni okvir enotnega trga ter spodbujati prenos, izvajanje, 
uporabo in izvrševanje predpisov in načel enotnega trga.

– Oblikovati bi bilo treba smernice Unije za enotni trg. Te smernice bi morale vključevati 
cilje, ki se zasledujejo, prednostne naloge za dejavnosti in pogoje, ki jih je treba 
zagotoviti, spremljati pa bi jih morale metode dela in postopki, ki se določijo za namene 
boljšega upravljanja enotnega trga.

– Določiti bi bilo treba postopke za predložitev, oceno in spremljanje nacionalnih akcijskih 
načrtov, ki sledijo smernicam Unije, in za opredelitev priporočil v zvezi z enotnim trgom 
za posamezne države.

– Opredeliti bi bilo treba dopolnilne ukrepe, ki so potrebni za boljše izvajanje in 
izvrševanje regulativnega okvira enotnega trga.

– Pojasniti bi bilo treba povezavo med ciklom upravljanja enotnega trga in letnim ciklom 
politik evropskega semestra.

Priporočilo št. 2: Določiti smernice Unije za boljše delovanje notranjega trga

Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Da bi zagotovili dejanski prispevek enotnega trga k rasti in zaupanju potrošnikov in 
podjetij, bi bilo treba določiti smernice Unije za boljše delovanje notranjega trga. Te 
smernice bi morale vključevati: (a) cilje in prednostne naloge za dejavnosti Unije in držav 
članic; (b) pogoje, ki jih je treba zagotoviti za še boljše upravljanje enotnega trga.

– Omejen niz ciljev in prednostnih nalog za dejavnosti, kjer bi bolje delujoč enotni trg 
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verjetno prinesel največje koristi v smislu rasti in delovnih mest po vsej Uniji.

– Izbira ciljev in prednostnih nalog za dejavnosti bi morala temeljiti na naslednjih merilih:

(a) primerjalni analizi proizvodnje ob uporabi določenih ključnih količinskih 
kazalnikov, ki zajemajo vložke v proizvodnjo blaga in storitev, da bi odkrili, kateri 
sektorji kažejo največji neizkoriščen potencial za ustvarjanje rasti;

(b) gospodarskem pomenu na podlagi analize, ali je sektor dovolj pomemben v smislu 
gospodarskega obsega, da bi lahko imel znaten vpliv na rast, če se temeljni vzroki 
za njegov neizkoriščen potencial odpravijo;

(c) dinamičnih dejavnikih, pri čemer bi proučili, ali se zdi, da določen sektor že 
obravnava svoj neizkoriščeni potencial, in sicer na podlagi dejavnikov, kot sta 
zmožnost sektorja za ustvarjanje rasti zaposlovanja in njegovo morebitno 
približevanje primerjalnim vrednostim produktivnosti dela;

(d) dejavnikih enotnega trga, da bi ugotovili, ali obstajajo dokazi, da bi izboljšave 
enotnega trga lahko omogočile izkoriščanje potenciala, ki je še neizkoriščen.

Priporočilo št. 3: V okviru smernic Unije določiti pogoje, ki jih je treba zagotoviti za 
boljše upravljanje enotnega trga

Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Pogoji, ki jih je treba zagotoviti za še boljše upravljanje enotnega trga, bi morali 
vključevati:

(a) uporabo načel pametne pravne ureditve pri določanju in izvajanju predpisov 
enotnega trga, tako da se zagotovi, da so ti predpisi oblikovani, preneseni in 
izvajani tako, da učinkujejo za tiste, ki so jim namenjeni; 

(b) zmanjšanje upravnih bremen, zlasti za mala in srednja podjetja, na najnižjo možno 
raven; 

(c) omogočanje podjetjem in državljanom, kadar morajo delovati v skladu s postopki, 
da to storijo hitro po elektronski poti; 

(d) zagotavljanje, da podjetja in državljani dobijo informacije in pomoč ter imajo 
dostop do hitrih in učinkovitih pravnih sredstev, kadar je to potrebno;

(e) pametnejšo uporabo informacijske tehnologije za obveščanje podjetij in 
državljanov, za to, da lahko uveljavljajo svoje pravice in izkoriščajo svoje 
možnosti, ter za boljše povezovanje pobud na nacionalni ravni in na ravni Unije; 
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(f) večjo uporabo spletnih orodij, kot je informacijski sistem za notranji trg, v 
čezmejnem sodelovanju med upravami;

(g) nadaljnji razvoj enotnih kontaktnih točk (centrov za stike);

(h) učinkovito uporabo hitrih in učinkovitih mehanizmov za reševanje težav in pravnih 
sredstev, vključno z vzpostavitvijo enotne, lahko dostopne službe za prvo 
posvetovanje na nacionalni ravni, na katero bi se lahko obrnila podjetja in 
državljani, ko bi se srečali s težavami pri uveljavljanju svojih pravic in izkoriščanju 
priložnosti, ki jim jih ponuja enotni trg;

Priporočilo št. 4: Določiti dodatne ukrepe, ki so potrebni za boljše izvajanje in 
izvrševanje regulativnega okvira enotnega trga

Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Da bi se regulativni okvir enotnega trga bolje izvajal in izvrševal, bi Komisija morala:

(a) bolj pomagati državam članicam pri prenosu direktiv, ki jih bo treba šele prenesti;

(b) izvajati sistematična preverjanja skladnosti in sprejeti podporne ukrepe, da bodo v 
vseh državah članicah predpisi delovali v praksi;

(c) za zakonodajo, ki je že nekaj časa prenesena in se že tudi izvaja, opraviti 
poglobljene preglede, da bo ugotovila, kako se predpisi izvajajo in kako delujejo v 
praktičnem in ekonomskem smislu;

(d) izboljšati naknadno poročanje o izvajanju s poudarkom na skladnosti držav članic 
in ocene uspešnosti s poudarkom na učinkovitosti sprejetih ukrepov politik;

(e) organizirati medsebojne strokovne preglede z državami članicami.

– Da bi se regulativni okvir enotnega trga bolje izvajal in izvrševal, bi države članice 
morale:

(a) predložiti Komisiji osnutke ukrepov za prenos, kadar Komisija ali države članice 
same menijo, da je to ustrezno, da se zagotovita skladnost in hitro izvajanje;

(b) v procesu prenosa in izvajanja zakonodaje redno organizirati posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi in civilno družbo, vključno s potrošniki in podjetji;

(c) na spletu pojasniti, kako so prenesle predpise in kako ti predpisi delujejo v praksi;

Priporočilo št. 5: Zagotoviti predložitev, oceno in spremljanje nacionalnih akcijskih 
načrtov
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Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Države članice bi morale pripraviti in Komisiji predložiti nacionalne akcijske načrte za 
izvajanje smernic Unije za boljše delovanje notranjega trga. Akcijski načrti bi morali 
vsebovati seznam podrobno opredeljenih ukrepov in časovni načrt za njihovo izvajanje.

– Nacionalni akcijski načrti bi morali biti oblikovani ob posvetovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi, ki predstavljajo gospodarske in socialne, pa tudi potrošniške 
interese.

– Komisija bi morala v sodelovanju s svetovalnim odborom za notranji trg oceniti 
nacionalne akcijske načrte in predložiti povzetek poročila Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

– Pri oceni nacionalnih akcijskih načrtov bi bilo treba upoštevati pregled stanja notranjega 
trga in poročilo o upravljanju enotnega trga.

– Komisija bi morala spremljati napredek pri izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov. Za ta 
namen bi morale države članice Komisiji zagotoviti vse zadevne informacije, ki so 
potrebne za oceno doseženega napredka.

Priporočilo št. 6: Zagotoviti oblikovanje posebnih priporočil v zvezi z enotnim trgom za 
posamezne države

Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Svet lahko na podlagi ocene nacionalnih akcijskih načrtov in ob uporabi drugih ustreznih 
orodij enotnega trga na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom 
oblikuje priporočila v zvezi z enotnim trgom za države članice, da bi izboljšali izvajanje 
in izvrševanje predpisov enotnega trga in okrepili delovanje enotnega trga.

– Pri pripravi priporočil za države članice bi moral Svet v celoti izkoristiti instrumente iz 
PDEU.

– Kadar se oblikuje priporočilo v zvezi z enotnim trgom, bi moral imeti zadevni odbor 
Evropskega parlamenta možnost, da povabi predstavnike zadevne države članice k 
izmenjavi mnenj, predstavniki Komisije pa bi morali imeti možnost, da so povabljeni k 
izmenjavi mnenj s parlamentom te države članice.

Priporočilo št. 7: Opredeliti steber enotnega trga v okviru evropskega semestra

Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Da bi zagotovili, da enotni trg prinese konkretne rezultate za državljane, potrošnike in 
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podjetja, bi morali letni cikel evropskega semestra uporabiti kot platformo za politične 
smernice, poročanje, spremljanje napredka, ki ga dosežejo države članice in Unija pri 
doseganju ciljev enotnega trga, in opredeljevanje sanacijskih ukrepov.

– Opredeliti bi bilo treba steber enotnega trga v okviru evropskega semestra.

– Steber enotnega trga v okviru evropskega semestra bi moral vključevati:

(a) pregled stanja notranjega trga, vključno s podrobnimi poročili za posamezne države 
članice glede izvajanja in uporabe zakonodaje v zvezi z enotnim trgom;

(b) predloge Komisije glede prednostnih nalog politik za prihodnje leto na ravni Unije 
in na nacionalni ravni, ki bi bili predstavljeni v letnem pregledu rasti in letnem 
poročilu o povezanosti enotnega trga. Letno poročilo bi moralo vsebovati tudi 
oceno delovanja enotnega trga v praksi. Ti predlogi o prednostnih nalogah politik bi 
morali temeljiti na pregledu stanja notranjega trga;

(c) oblikovanje prednostnih nalog politik za dejavnosti in cilje, ki jih je treba doseči, da 
bi premagali preostale ovire na ravni Unije in na nacionalni ravni, v obliki smernic 
za notranji trg;

(d) predložitev nacionalnih akcijskih načrtov za izvajanje smernic za notranji trg s 
strani držav članic;

(e) oceno nacionalnih akcijskih načrtov, ki jo pripravi Komisija v tesnem sodelovanju s 
svetovalnim odborom za notranji trg, ob upoštevanju pregleda stanja notranjega 
trga in letnega poročila o upravljanju enotnega trga;

(f) oblikovanje posebnih priporočil v zvezi z enotnim trgom za države članice, ki jih 
oblikuje Svet na podlagi predloga Komisije.

Priporočilo št. 8: Okrepiti demokratično odgovornost in vlogo Evropskega parlamenta 
in nacionalnih parlamentov

Evropski parlament meni, da se mora predlog, ki naj bi bil pripravljen, osredotočiti na 
naslednje:

– Svet bi se moral z Evropskim parlamentom posvetovati o predlaganih smernicah Unije in 
o logiki v zvezi s prednostnim razvrščanjem ciljev in načrtovanih ukrepov politik.

– Pred spomladanskim evropskim svetom bi moral Evropski parlament razpravljati o 
letnem pregledu rasti in glasovati o predlogih sprememb glede letnega poročila o 
povezanosti enotnega trga, ki se predložijo Evropskemu svetu.

– Predsednik Evropskega parlamenta bi moral na zasedanju spomladanskega evropskega 
sveta predstaviti stališča Evropskega parlamenta glede povezanosti enotnega trga.
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– Svet in Komisija bi morala biti prisotna na medparlamentarnih srečanjih med Evropskim 
parlamentom in nacionalnimi parlamenti, kadar teče razprava o povezanosti enotnega trga.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Trenutna svetovna gospodarska recesija, ki se je začela kot finančna kriza v letu 2007/2008, 
prinaša ogromne ekonomske in socialne posledice za državljane in podjetja EU, ki so verjetno 
in na srečo neznane mnogim, če ne celo vsem med nami. Ta kriza je poleg tega osvetlila hud 
problem napačnega upravljanja državnega dolga v Uniji, zlasti v evroobmočju, stroške česar 
morajo zdaj kriti državljani in podjetja. Medtem ko je medsebojno obtoževanje med 
industrijo, državami članicami in posameznimi akterji še naprej del vsakodnevnih razprav, je 
bilo sklenjeno, da je potrebno boljše gospodarsko usklajevanje in upravljanje na ravni EU; v 
ta namen je bil leta 2011 uveden t.i. evropski semester.

V okviru teh prizadevanj za oživitev gospodarstva ima enotni trg ključen pomen za državljane 
in podjetja: je ključna gonilna sila za spodbujanje rasti in ustvarjanja delovnih mest, torej 
podlaga za ponovno konkurenčnost in spodbujanje trajnostne rasti v skladu s strategijo 
Evropa 2020.

Glede na obstoječi nabor številnih določb o enotnem trgu v pravnem redu Unije je ustrezno 
izvajanje in izvrševanje ključno, da bi te določbe učinkovito prispevale k oživitvi 
gospodarstva. Pa vendar statistični podatki o pomanjkljivostih pri prenosu predpisov enotnega 
trga v državah članicah in vse več postopkov za ugotavljanje kršitev zbujajo resne skrbi in 
jasno kažejo, da še ne izkoriščamo vseh potencialnih prednosti dokončanega enotnega trga.

Sporočilo Komisije o boljšem upravljanju enotnega trga

V tem kontekstu je Komisija predstavila sporočilo o upravljanju enotnega trga 
(COM(2012)0259), v katerem predlaga dvofazni pristop k boljšemu izvajanju in izvrševanju 
predpisov enotnega trga. Po eni strani predvideva hiter napredek na ključnih področjih. Po 
drugi strani Komisija predlaga izboljšanje „cikla upravljanja“ ob upoštevanju zasnove, 
izvajanja, uporabe in izvrševanja predpisov enotnega trga.

Mnenje poročevalca

Poročevalec pozdravlja sporočilo Komisije ter predloge in ocene Komisije. Ne glede na to 
poročevalec meni, da ti ukrepi niso zadostni in niso dovolj daljnosežni, da bi se dejansko 
približali dokončanju enotnega trga. Zato ugotavlja, da mora Komisija na podlagi ugotovitev 
in pozivov k ukrepanju v nadaljevanju predstaviti predlog akta, ki bi omogočil odpravo 
obstoječih pomanjkljivosti pri upravljanju enotnega trga.

1. Zakonodaja: boljše ocenjevanje učinkov

Glede na razdrobljen pristop v fazi priprave morebitnih novih zakonodajnih aktov in pozneje 
v fazi izvajanja v preteklosti je treba usklajevati in oceniti učinek in potrebnost novih 
instrumentov enotnega trga.
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Na podlagi tega se predlaga:
 boljše usklajevanje znotraj Komisije, boljša ocena potreb po novih instrumentih in s 

tem večja skladnost, preden se predlaga zakonodajni akt
 izbira uredb namesto direktiv, kadarkoli je to primerno
 uvedba „preskusa glede enotnega trga“, da bi izmerili učinek nove zakonodaje na 

nacionalni ravni na enotni trg
 razmislek o razširitvi področja uporabe Direktive 98/34/ES („direktiva o obveščanju“) 

na druge sektorje.

2. Prenos in izvajanje: premik v smeri preglednosti in skladnosti

Medtem ko je mogoče prenos prava EU v nacionalno zakonodajo dojemati kot zgolj pravno 
tehniko držav članic, obstaja znaten potencial za boljše upravljanje enotnega trga tudi na tej 
stopnji.

Z istočasnim prenosom vseh ukrepov, povezanih z zakonodajnim aktom Unije, je prenos 
preglednejši in skladnejši, saj odraža dogovor, dosežen na ravni Unije. Poleg tega kljub temu, 
da že obstaja instrument za primerjavo določb direktiv, sprejetih na ravni Unije, z ustreznimi 
določbami na nacionalni ravni – t.i. korelacijske tabele –, dodana vrednost tega instrumenta v 
smislu preglednosti skorajda ni izkoriščena. V duhu boljšega zakonodajnega procesa v skladu 
z medinstitucionalnim sporazumom med Parlamentom, Svetom in Komisijo (2003/C 321/01) 
je treba torej pogosteje pripravljati take korelacijske tabele in hitreje razkrivati razhajanja med 
pravom Unije in nacionalno zakonodajo.

3. Spremljanje in izvrševanje: možnosti ključnih akterjev in uporaba obstoječih 
instrumentov

Spremljanje izvajanja prava Unije in torej določb enotnega trga je določeno v ustanovnih 
pogodbah, pri čemer je zanj zadolžena Komisija. To se običajno odraža v postopkih za 
ugotavljanje kršitev. Vendar bi morali spremljanje razumeti kot veliko bolj kompleksno in 
večplastno verigo ukrepov, v katerem je postopek za ugotavljanje kršitev samo zadnja faza. 
Glede na naravo zamudnih postopkov za ugotavljanje kršitev in občutljivost sodnih primerov 
bi morali izkoriščati dodatne možnosti za lažjo uporabo in v končni fazi izvrševanje.

Na podlagi navedenega se ugotavlja:
 kot na drugih področjih bi si morali javni uslužbenci na ravni Unije in držav članic 

tudi na področju upravljanja enotnega trga intenzivneje in bolje izmenjevati izkušnje 
in najboljše prakse;

 poleg čisto statističnih ocen je treba tudi kvalitativno oceniti izvajanje, da bi lahko 
ugotovili, kateri ukrepi imajo poseben učinek in so ekonomsko pomembni za enotni 
trg;

 treba je razlikovati med neizvršitvijo prenosa in neskladnostjo s pravom Unije, pri 
čemer lahko razumevanje zadevnega zakonodajnega akta v primeru različnega 
tolmačenja v končni fazi pojasni samo Sodišče Evropske unije;
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 medtem ko so postopki za ugotavljanje kršitev zamudni in bi jih bilo treba še 
izboljšati, instrumenti, kot so usmerjene preiskave oz. „sweeps“1 in „Pilot EU“2, 
omogočajo odkrivanje primerov nezadostne skladnosti in hitrejše odzivanje na 
morebitne primere neizvršitve prenosa ali neskladnosti.

4. Ključna področja: določanje prednostnih nalog

Spričo številnih določb v zvezi z enotnim trgom je jasno, da nimajo vse enake teže in enakega 
vpliva na državljane in podjetja. V idealnih razmerah bi se vse te določbe sicer izvajale in 
spremljale v enaki meri, vendar pa je treba za to, da bi dosegli občuten napredek za enotni trg, 
izbrati ključna področja delovanja. Pri tem se predlaga, da se zlasti upošteva ekonomski 
pomen in potencial za rast posameznih področij in instrumentov. Medtem ko bi morali še 
omejiti število ključnih področij in instrumentov, ki jih predlaga Komisija, bi letni pregled teh 
prednostnih nalog omogočil upoštevanje trenutnega pomena teh področij ter odzivanje na 
najnovejše dogodke in njihove vplive na enotni trg.

Sklepna ugotovitev

Na podlagi tega poročevalec meni, da je treba jasneje in strožje urediti upravljanje enotnega 
trga, da bi dosegli občutne izboljšave. Za ta namen je treba vzpostaviti pregleden in 
predvidljiv okvir, ki ustrezno in redno odraža morebitne negativne in pozitivne rezultate držav 
članic na področju izvajanja in uporabe. O takem ciklu upravljanja enotnega trga bi morali 
razmisliti v luči evropskega semestra, ki že upošteva ne le gospodarske in proračunske vidike, 
temveč tudi vprašanja zaposlovanja. Glede na gospodarski pomen enotnega trga bi redna 
ocena stanja tega enotnega trga prinesla dodano vrednost tem ocenam in dopolnila sliko.

Poleg tega poročevalec meni, da bi moral tak cikel upravljanja enotnega trga posnemati cikel 
evropskega semestra ali biti vključen v sam semester. Tako bi lahko redno ocenjevali 
dokončanje enotnih trgov in odpravljali specifične pomanjkljivosti v zadevni državi članici, 
po potrebi na podlagi priporočil za posamezne države.

V ta namen poročevalec prosi za predlog akta, ki temelji na členu 26(3) PDEU. Ta določba 
Pogodbe predvideva oblikovanje smernic in pogojev za uravnotežen napredek v vseh 
sektorjih, ki jih zadevajo predpisi enotnega trga. Zahtevani predlog bi moral biti namenjen 
vzpostavitvi potrebnega okvira, da bi določili prednostna področja in boljše zakonodajne 
postopke v državah članicah, zagotovili podporne ukrepe v državah članicah in zahtevali 
nacionalne akcijske načrte. Na podlagi tega bi morali v končni fazi oblikovati priporočila za 
posamezne države.

S tega vidika bi moral evropski semester služiti kot platforma in cikel za zagotavljanje 
omenjenih smernic politik. V ta namen se predlaga oblikovanje stebra enotnega trga poleg 
gospodarskih in proračunskih vidikov.
                                               
.
1 „Pilot EU“ izvira iz sporočila Komisije z naslovom „Evropa rezultatov – uporaba prava Skupnosti“ 
(COM(2007)(502 final) in deluje od leta 2008. Državljanom in podjetjem omogoča, da podajo pritožbe v zvezi s 
pravilno uporabo prava Unije, ki jih Komisija nato preuči in posreduje državi članici. V fazi pred ugotavljanjem 
kršitev Pilot EU omogoča reševanje težav ali nesporazumov pri izvajanju in uporabi na podlagi sodelovanja.
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Poleg tega poročevalec predlaga, da se okrepi demokratična odgovornost in vloga Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov.

Poročevalec meni, da bo boljše upravljanje enotnega trga na podlagi teh predlaganih ukrepov, 
močnega vodstva vseh evropskih institucij in jasne politične zavezanosti s strani držav članic 
prispevalo k odpravi preostalih omejitev in omogočilo vsem akterjem, da v celoti izkoriščajo 
prednosti vseh štirih svoboščin.


