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POBUDE

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

1. podpira zamisel Komisije, da bi z aktom o enotnem trgu začela celovito in pragmatično 
razpravo o koristih in stroških notranjega trga po vsej Evropi, in jo poziva, naj zagotovi 
učinkovito uporabo pravil notranjega trga, ki zmanjšujejo upravno obremenitev 
državljanov; 

2. pozdravlja cilj, da bi v žarišče enotnega trga postavili državljane kot glavne igralce zagona 
za gospodarsko oživitev Evrope, ki bi lahko povrnila zaupanje v enotni trg;

3. podpira prepričanje, da bi morala biti popolna izvedba evropskega enotnega trga osnova 
za dokončanje procesa političnega in gospodarskega povezovanja;

4. podpira cilj skupne izgradnje enotnega konkurenčnega trga na evropski ravni in tudi 
težnje k ambiciozneje zastavljeni socialnotržni politiki, da bi se lahko spoprijeli z izzivi, s 
katerimi se dandanes soočamo, ustvarjali nova delovna mesta ter spodbujali zeleno in 
vključujočo rast, ki bo v skupno dobro podjetij in državljanov;

5. pozdravlja poziv Komisije državam članicam, naj zmanjšajo svoj primanjkljaj pri prenosu 
direktiv o enotnem trgu na 0,5 % in naj zagotovijo korelacijske tabele glede svojih 
izvedbenih ukrepov;

6. ponovno poziva k odločnemu zmanjšanju dolžine postopkov Komisije za ugotavljanje 
kršitev, da bi države članice dosegle skladnost z zakonodajo EU, močno pa tudi obžaluje, 
da tovrstni postopki nimajo neposrednega učinka za evropske državljane ali prebivalce, ki 
so morda bili žrtev pomanjkljivega izvrševanja zakonodaje EU;

7. potrjuje, da je dolžnost držav članic sprejeti in izvajati evropsko zakonodajo o notranjem 
trgu in o pravicah evropskih državljanov, ki so povezane z njim; 

8. podpira željo Komisije, da bi pri pripravi zakonodajnih besedil o notranjem trgu povečali 
posvetovanje s civilno družbo (zainteresirane strani, nevladne organizacije, sindikati, 
delodajalci itd.);

9. je prepričan, da lahko postopek vlaganja peticij pozitivno prispeva k poenostavljanju 
dostopa državljanov do notranjega trga;

10. meni, da mora EU spremeniti način, kako državljani dojemajo enotni trg, in sicer tako, da 
jih ozavešča in jim omogoča razumevanje ugodnosti, ki jih enotni trg prinaša;

11. poziva Komisijo, naj sprejme jasno in dostopno „listino državljanov“ o pravici do bivanja 
in dela kjerkoli v EU in naj oblikuje večjezično, ciljno usmerjeno sporočilo o 
vsakodnevnih težavah, s katerimi se državljani srečujejo, kadar se selijo, nakupujejo ali 
prodajajo po Evropi, ter o standardih zdravstvenega varstva ter varstva potrošnikov in 
okolja, na katere se lahko zanesejo;
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12. poziva h konkretnemu ukrepanju za promoviranje točk „vse na enem mestu“ o evropskih 
pravicah za državljane, ki potrebujejo nasvet ali pravno pomoč, da bi Evropejce ozavestili 
o stvarnosti notranjega trga, in meni, da bi moral biti tudi Evropski parlament neposredno 
vključen v to komunikacijsko strategijo;

13. poziva Komisijo, naj vloži praktične predloge, da bi razširili varstvo potrošnikov v zvezi z 
nepoštenim poslovnim ravnanjem tudi na mala podjetja in posameznike;

14. spodbuja uporabo mehanizmov za alternativno reševanje sporov v okviru notranjega trga z 
možnostjo, da bi se jih dalo uporabiti tudi prek spleta;

15. ugotavlja, da ima mreža Solvit pozitivno vlogo pri tem, da evropski državljani prihranijo 
stroške, in pri neformalnem reševanju težav, s katerimi se srečujejo državljani in podjetja, 
kadar javni organi napačno uporabljajo zakonodajo s področja notranjega trga;

16. še posebej pozorno spremlja vsa prizadevanja, da bi oblikovali sodobno, učinkovitejše in 
uspešnejše prometno omrežje za EU, ki z zmanjševanjem razdalj zbližuje evropske 
državljane in pomaga krepiti njihov občutek pripadnosti in državljanske zavesti;

17. meni, da lahko izboljšanje sistemov varstva potrošnikov in varstva podatkov v EU 
zagotovi zaupanje potrošnikov v spletne čezmejne transakcije;

18. poudarja, da mora izvajanje enotnega trga potekati ob popolnem spoštovanju pravic 
državljanov in prebivalcev Unije, ki so zapisane v Listini temeljnih pravic.


