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POBUDE

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

1. pozdravlja poročilo Komisije z naslovom „Enotni trg z vidika ljudi“ (SEC(2011)1003) kot 
koristno orodje za sporočanje glavnih pomislekov državljanov oblikovalcem politik ter za 
obveščanje državljanov in podjetij o težavah, s katerimi se bodo najverjetneje srečali na 
notranjem trgu;

2. odobrava dejavnost enotnih kontaktnih točk, ki poenostavljajo dostop do informacij o 
izvajanju poslovanja v državah članicah in v okviru enotne nacionalne kontaktne točke 
združujejo vse formalnosti in upravne zahteve, potrebne za ustanovitev podjetja in 
njegovo širitev čez meje;

3. pozdravlja pozitivno vlogo, ki jo imajo SOLVIT, pobuda Tvoja Evropa – nasveti, 
Evropska podjetniška mreža, evropski potrošniški centri, center za stike Europe Direct in 
Evropska služba za zaposlovanje pri zagotavljanju informacij in pomoči državljanom, 
potrošnikom in podjetnikom na notranjem trgu; poziva Komisijo, naj najde načine za 
izboljšanje usklajevanja med temi službami ter se izogne podvajanju prizadevanj in virov;

4. poziva Komisijo, naj se osredotoči na to, da prek svojih predstavništev v vsaki državi 
članici uvede enotno spletno in dejansko kontaktno točko za državljane in potrošnike, ki 
bi svoje delo opravljala v tesnem sodelovanju z informacijskimi pisarnami Parlamenta, da 
bi zagotovila celovito točko „vse na enem mestu“ za vsakega državljana; meni, da bi 
navedena točka v vsaki državi članici resnično pripomogla, da bi bil notranji trg 
dostopnejši, da bi zagotovili uporabnikom prijazno in učinkovitejšo storitev, ki ne bi le 
podajala golih informacij, temveč bi ljudem tudi na lahko razumljiv način razložila, kaj 
notranji trg pomeni in kakšne dejanske priložnosti ponuja; meni, da bi to preprečilo zmedo 
v javnosti, pri potrošnikih in podjetjih;

5. poudarja, da mora biti mobilnost delavcev v različnih državah članicah prostovoljno 
dejanje, ki ga vselej spremlja spoštovanje vseh delavskih pravic;

6. opozarja na številne peticije, ki jih je prejel odbor Parlamenta za peticije in se nanašajo na 
težave državljanov na notranjem trgu, zlasti glede nepravilnega prenosa ali izvajanja prava 
EU; poziva Komisijo, naj v svoje poročilo vključi ugotovitve in rezultate peticij, 
predloženih Odboru  za peticije; poudarja, da bi bilo treba bolje izkoristiti postopek za 
peticije, da bi tako izboljšali zakonodajni postopek EU, med drugim z boljšim 
ozaveščanjem državljanov o njihovi pravici do vložitve peticije, zlasti kar zadeva 
zakonodajna sredstva za odpravo ovir pri čezmejnem trgovanju in spoštovanje pravic 
potrošnikov;

7. poziva Komisijo, naj opredeli glavno zakonodajo EU, ki je pomembna za vsakega od 
izpostavljenih pomislekov, da bi državljanom, potrošnikom in podjetjem zagotovila 
koristne in dostopnejše informacije o njihovih pravicah na enotnem trgu;

8. poziva Komisijo, naj v prihodnjih poročilih izpostavi ustrezne dejavnosti, za katere je 
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očitno pristojna, kot je pravočasno in primerno ukrepanje, če države članice napačno 
prenesejo zakonodajo EU, zagotavljanje ustreznega izvajanja prava EU in revizija 
neprimerne zakonodaje;

9. poziva Komisijo, naj za vsak izpostavljeni pomislek pripravi preglednico, ki bo navajala 
akterje, pristojne za reševanje vsakega opredeljenega temeljnega vzroka;

10. spodbuja Komisijo in države članice, naj svoje kampanje obveščanja javnosti v okviru 
evropskega leta državljanov 2013 usmerijo na področja pomislekov, ki se nanašajo na 
pravice na podlagi državljanstva EU, saj ti, glede na metodologijo izbora iz poročila, 
resnično odražajo, kaj je za državljane EU najpomembnejše v njihovem vsakdanjem 
življenju na notranjem trgu;

11. poziva Komisijo, naj v prihodnje poišče načine za spojitev poročila o državljanstvu EU s 
poročilom z naslovom „Enotni trg z vidika ljudi“, da bi se izognili podvajanju in zmedi ter 
preprečili tveganje, da ne bi bilo povezave med težavami in rešitvami.
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