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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je uspeh zakonodaje EU vedno odvisen tudi od njene uporabe in prenosa v 
nacionalno zakonodajo držav članic v razumnem času; meni, da je bistven reden, temeljit 
in učinkovit nadzor na tem področju, ter poziva Komisijo, naj ukrepa v primeru 
nedoslednega prenosa in pri tem še naprej tesno sodeluje s Parlamentom;

2. pozdravlja predanost Komisije pri obravnavanju težav v zvezi z enotnim trgom, ki so jih 
opredelili državljani in podjetja, vendar je razočaran nad globino analize, ki je bila 
predstavljena v delovnem dokumentu;

3. poudarja, da je treba reševati težave, s katerimi se srečujejo državljani in podjetja; 
ugotavlja, da s bila številna opredeljena problematična področja obravnavana v nedavnih 
ocenah učinka in predlogih Komisije, čeprav je bilo v delovni dokument vključenih le 
malo dokazov; meni, da mora Komisija na področjih, na katerih so predlagani ukrepi, 
predložiti trdne in odločilne dokaze, ki bodo podprli politično izbiro iz zakonodajnega 
osnutka; poziva Parlament, naj bo pri obravnavi osnutkov predlogov dosledno pozoren na 
natančnost in prepričljivost ocen učinka Komisije, da bo sprejeta zakonodaja enako 
zadovoljila potrebe državljanov in podjetij;

4. meni, da je bistveno celovito, objektivno in ustrezno obveščanje državljanov, potrošnikov 
in podjetij o njihovih pravicah na notranjem trgu; poziva Komisijo in države članice, naj si 
to zadajo kot prednostno nalogo, da bi razvile uporabne informacijske sisteme in strategije 
obveščanja, zlasti o socialnih pravicah državljanov, ter predvsem zagotovile ustrezno 
financiranje informacijskih kampanj in jih gospodarno uporabijo; 

5. meni, da so izmenjave informacij in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi sistemi 
ter v zvezi s tem pozdravlja nedavno doseženo medsebojno povezanost poslovnih 
registrov1; znova poziva k čezmejnemu upravnemu sodelovanju in k boljšemu mrežnemu 
povezovanju prek centralnih platform; pozdravlja pobude Komisije v zvezi s tem, kot so 
pobude za razvoj sistema za elektronski prenos podatkov o socialnem varstvu med 
nacionalnimi sistemi socialnega varstva;

6. poudarja, da sta čezmejno izvrševanje in priznavanje odločb ter pravni učinki listin 
bistvena za mobilnost na notranjem trgu; upa, da se bo uredba o pravicah dedovanja 
kmalu uporabljala v vseh državah članicah EU; na podlagi zelene knjige iz leta 20102 in 
posvetovanj iz leta 2011 poziva Komisijo, naj nadaljuje z delom v zvezi s priznavanjem 
pravnih učinkov listin o osebnem stanju, in z zanimanjem pričakuje zakonodajne 
predloge, predvidene za leto 2013;

7. podpira izkazano zavezanost obravnavanju vprašanja zakonodajnih bremen; v zvezi s tem 

                                               
1 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2012 (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010)0747.
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opominja, da se je Parlament zavezal, da bo od Komisije zahteval opredelitev 
enakovredne izravnave stroškov v predlagani novi zakonodaji; poleg tega opominja, da je 
Parlament zahteval podaljšanje in razširitev programa za zmanjševanje upravnega 
bremena, zato se veseli predlogov za zmanjšanje upravnih bremen in zakonodajnih 
neprijetnosti, s katerimi bi odpravili mnoge glavne pomisleke državljanov in podjetij v 
zvezi z enotnim trgom;

8. meni, da bi dosledno spoštovanje načela „najprej pomisli na male“ zagotovilo, da nova 
zakonodaja ne bi povzročila dodatnih težav za državljane in podjetja na enotnem trgu ter 
njihovega nezadovoljstva;

9. poudarja, da je treba na splošno kljub poenostavitvi zakonodaje in zmanjšanju upravnih 
bremen za podjetja v zvezi z uveljavljanjem svoboščin notranjega trga zagotoviti 
spoštovanje varnostnih in zdravstvenih predpisov, ki ščitijo potrošnike in delavce;

10. meni, da je učinkovito uveljavljanje svoboščin posebej pomembno pri spletnih nakupih, in 
pozdravlja predlog za spletno reševanje sporov; meni, da je bistveno boljše obveščanje 
potrošnikov o njihovih pravicah; namerava temeljito preučiti predlog za skupno evropsko 
prodajno pravo, ki mora zagotavljati zelo visoko raven varstva potrošnikov; hkrati poziva 
k oblikovanju „standardnih evropskih vzorčnih pogodb“; meni, da je treba določiti 
ustrezne predpise za digitalne vsebine;

11. na področju učinkovite zaščite intelektualne lastnine opozarja na boj proti piratstvu in 
ponarejanju izdelkov ter poudarja, da je treba vedno najti pravično ravnotežje med interesi 
imetnikov pravic in vseh drugih zainteresiranih strani ter varstvom osebnih podatkov 
evropskih državljanov. 
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