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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je pravica naslavljati peticije na Evropski parlament eden od temeljnih 
stebrov evropskega državljanstva, saj zagotavlja orodja za okrepitev sodelovanja javnosti 
v procesu odločanja Evropske unije, in v zvezi s tem poudarja odločilno vlogo Odbora za 
peticije kot učinkovite vezi med državljani, Parlamentom in Komisijo;

2. poziva Evropsko komisijo, naj prizna vlogo peticij pri spremljanju uporabe prava 
Evropske unije, in poudarja, da so peticije eden izmed prvih kazalnikov težav, povezanih s 
slabim izvajanjem zakonodaje EU;

3. ponavlja svojo zahtevo, da mora biti Odbor za peticije natančno obveščen o tem, na kateri 
stopnji so postopki za ugotavljanje kršitev, v zvezi s katerimi so bile vložene še nerešene 
peticije;

4. opozarja na precejšnje število peticij o temah, povezanih z gospodarsko in družbeno krizo 
ter varčevalnimi ukrepi, ki utegnejo ogroziti socialne pravice državljanov, in opozarja, da 
mora Evropa na prvo mesto postaviti državljane in delovati za njihovo blaginjo;

5. meni, da mora biti v luči trenutne gospodarske situacije zakonodaja EU še bolj učinkovita 
in uspešna, prinašati koristi z minimalnimi stroški in vedno upoštevati načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti;

6. poudarja, da zaradi slabega vodenja javnega sektorja breme državljanov neprestano 
narašča; zato poziva Komisijo in države članice, naj si še bolj prizadevajo za izboljšanje 
vodenja tega sektorja in zmanjšanje stroškov;

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi deležniki pričakujejo preprost in predvidljiv 
zakonodajni okvir; opozarja, da čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in zavira 
gospodarsko rast; zato poudarja potrebo po zmanjšanju birokracije in upravnega bremena 
ter Komisijo poziva, naj določi področja zakonodaje, na katerih bi bilo mogoče zmanjšati 
regulativne stroške;

8. poziva države članice, naj se izogibajo nepotrebnim administrativnim zahtevam in 
obremenitvam za podjetja; zato morajo države članice jasno opredeliti obvezne določbe 
prava EU in ukrepe za njihovo izvajanje, ki jih predlagajo nacionalni parlamenti, skupaj s 
pojasnili o oblikovanju dodatnih določb (ki niso navedene v pravu EU);

9. meni, da morajo države članice med prenosom prava EU v nacionalni sistem bodisi 
količinsko natančno  prenesti določbe direktive bodisi razložiti, zakaj menijo, da je treba 
razširiti prenosljive določbe, bolj kot to zahtevajo določene minimalne zahteve prava EU;

10. poudarja, da so ena izmed glavnih težav, s katerimi se soočajo države članice, formalne 
pravne zahteve na stopnjah priprave, obravnave, načrtovanja ali sprejetja zakonodajnih 
aktov; ugotavlja, da se lahko proces prenosa prava EU še zavleče, če se med njihovim 
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izvajanjem spremeni sestava vlade; poleg tega se težave pojavijo tudi zaradi pomanjkanja 
usklajevanja ali sodelovanja med oddelki upravnih institucij, ki so odgovorne za prenos 
določb direktiv;

11. zahteva podrobno oceno dejanskih koristi in stroškov mehanizmov pritožb (EU Pilot, 
Solvit itd.);

12. poudarja, da je začetna poskusna faza projekta EU Pilot že končana in da gre za 
preizkušeno delovno metodo, ki Komisiji, državam članicam, vključenim v projekt, in 
državljanom omogoča doseganje potrebnih rezultatov; ugotavlja, da je pomanjkanje 
vključenosti pritožnikov v projekt EU Pilot in dostopa javnosti do dokumentov v EU 
Pilotu ena od glavnih težav tega orodja, zato bi se morala sprejeti jasna pravila o 
sodelovanju pritožnikov s pravno zavezujočimi ukrepi;

13. poziva k izboljšanju sodelovanja in učinkovitosti projekta EU Pilot, predvsem k 
doslednejši uskladitvi z dogovorjenimi poskusnimi pogoji ter k izboljšanju kakovosti 
vprašanj Komisije in odgovorov držav članic;

14. poziva Komisijo, naj pomaga konkurenčnim nacionalnim institucijam zagotavljati 
ustrezen prenos in uporabo pravil EU, naj določi glavne dejavnike tveganja za pravočasno 
in ustrezno izvajanje novih (ali delno spremenjenih) delov zakonodaje in naj priporoči, 
katere dejavnike zmanjšanja tveganj je treba predvideti v izvedbenih načrtih; posveti naj 
tudi več pozornosti spodbujanju komunikacije med dvostranskimi nacionalnimi upravami 
in Komisijo kot tudi drugim oblikam podpore državam članicam;

15. poziva Komisijo, naj zagotovi javni dostop do informacij o primerih kršitev preko 
uporabnikom prijazne podatkovne baze, ki bo zagotavljala obsežne informacije o kršitvah 
posameznih zakonodajnih aktov EU ali držav članic;

16. meni, da mora Komisija predlagati uredbo, ki bo urejala pravila postopkov pred 
ugotavljanjem kršitev in postopkov za ugotavljanje kršitev; o razvoju teh pravil se bi bilo 
treba posvetovati pred zakonodajnim postopkom sprejemanja odločitev;

17. se zaveda vedno manjšega števila nedokončanih primerov kršitev; ceni, da države članice 
vlagajo veliko truda v odpravljanje kršitev brez sodnih postopkov.


