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POBUDE

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

A. ker se je raven naložb v EU od leta 2007, ko je bila najvišja, zaradi gospodarske in 
finančne krize znižala za približno 15 %;

B. ker ta naložbena vrzel zavira okrevanje gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost industrijskega sektorja ter enotnega trga na splošno 
ter ogroža doseganje ciljev strategije Evropa 2020;

C. ker bi pregled in izboljšanje okvira za gospodarsko upravljanje morala temeljiti na 
celostnem pristopu s sklopom medsebojno povezanih in usklajenih politik, ki bi 
namesto osredotočanja zgolj na zmanjšanje primanjkljaja spodbudile pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter konkurenčnost in ustvarile boljša in trajnostna delovna 
mesta, in ker je za doseganje teh ciljev treba zagotoviti koristi dobro delujočega, 
učinkovitega in uravnoteženega enotnega trga z okrepljeno industrijsko bazo;

D. ker bi Komisija morala spremljati enotni trg ob upoštevanju kakovosti izvajanja 
ukrepov, pomembnih za okvir gospodarskega upravljanja; ker bi morala Komisija v 
letni pregled upravljanja in pregled stanja vključiti ovire za izvajanje zakonodaje o 
enotnem trgu; ker je treba v okviru spremljanja oceniti, v kolikšnem obsegu imajo 
potrošniki, državljani in podjetja koristi od prednosti enotnega trga, in upoštevati izzive, 
s katerimi se srečujejo potrošniki in podjetja, ki poslujejo na enotnem trgu, zlasti na 
področjih, na katerih države članice niso izvedle ali uveljavile zakonodaje o enotnem 
trgu;

E. ker bi dokončanje enotnega trga na področju javnih naročil in varstva potrošnikov 
pomagalo doseči povečanje BDP za 300 milijard EUR na leto;

F. ker je v pripravi evropski naložbeni načrt, ki bi v prihodnjih treh letih v nove naložbe 
pritegnil 315 milijard EUR;

G. ker se Evropska unija spopada z globoko krizo konkurenčnosti v svetovnem 
gospodarstvu, ki predstavlja vedno večji izziv, in na enotnem trgu, v okviru katerih 
bodo le konkurenčna gospodarstva sposobna odpirati delovna mesta ter izboljševati 
življenjske standarde svojih državljanov;

1. pozdravlja dejstvo, da sporočilo Komisije „Naložbeni načrt za Evropo“ 
(COM(2014)0903), sporočilo „Kako čim bolje izkoristiti prožnost v okviru obstoječih 
pravil pakta za stabilnost in rast“ (COM(2015)0012) in predlog uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe (COM(2015)0010) kot 
prednostne naloge izpostavljajo potrebo po neposredni navezavi pregleda okvira 
gospodarskega upravljanja na potrebe realnega gospodarstva, dokončanje enotnega trga 
in oblikovanje digitalnega enotnega trga;

2. meni, da je okvir gospodarskega upravljanja ključna politična pobuda, ki podpira 
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temelje ciljev strategije Evropa 2020 in vodilne pobude, namenjene celovitemu 
izkoriščanju potenciala rasti enotnega trga; meni, da bodo države članice, če se omogoči 
izkoriščanje potenciala rasti enotnega trga, lažje dosegle cilje okvira gospodarskega 
upravljanja; meni tudi, da so glavni akterji na enotnem trgu potrošniki in podjetja;

3. poudarja, da je enotni trg glavno gonilo rasti in zaposlovanja ter da je glavno področje 
rasti digitalni enotni trg, resnični trg za čezmejno spletno prodajo blaga, storitev in 
javnih naročil;

4. poudarja dejstvo, da je gospodarska kriza jasno pokazala pomen krepitve razvoja in 
inovacij, tehnologije in znanja in potrebo po usmerjanju gospodarstva Evropske unije v 
to smer z zagotavljanjem dostopa do trga in mobilnosti za potrošnike in podjetja, s 
krepitvijo digitalnega trga, z bojem proti fragmentaciji enotnega trga Unije s pomočjo 
ustreznega izvajanja in izvrševanja zakonodaje enotnega trga v državah članicah in s 
spodbujanjem naložb v realno gospodarstvo, predvsem v sektorje, ki prispevajo k 
trajnostnemu razvoju, energetski učinkovitosti in energetskemu prehodu, obenem pa 
spodbujajo rast z visoko stopnjo zaposlenosti in gospodarsko konvergenco med 
državami članicami ter zmanjšujejo vrzel med državami euroobmočja in državami 
članicami zunaj njega;

5. je prepričan, da bi morala revizija evropskega gospodarskega upravljanja sovpadati z 
revizijo krovne strategije Evropa 2020 in ciklom evropskega semestra, da bi spodbudili 
trajnostno in konkurenčno rast; zato poziva, naj se v okviru revizije strategije Evropa 
2020 zavzame nov pristop do enotnega trga in digitalnega enotnega trga, tako da se 
ustrezno vključijo prednostni sektorji/cilji enotnega trga v okviru novega 
poenostavljenega sklopa navodil, naslovov ali vodilnih pobud;

6. pozdravlja pregled učinkovitosti okvira, da bi ocenili, ali Komisija, Svet in države 
članice učinkovito in enotno uporabljajo pravila o upravljanju; meni, da bi ta pregled 
moral – vendar le tam, kjer je to ustrezno – spodbuditi ponovno oceno okvira za 
upravljanje enotnega trga in da bi bilo treba preučiti možne učinke sinergije med 
procesoma;

7. ponovno poziva k uvedbi postopkov, ki bodo zagotovili ustrezno vključitev Evropskega 
parlamenta v cikel gospodarskega upravljanja in omogočili, da Parlament in Svet 
sprejmeta potrebne ukrepe za okrepitev upravljanja enotnega trga, zlasti pa tiste, ki se 
nanašajo na področja, na katerih je bil vzpostavljen regulativni okvir Unije v skladu z 
rednim zakonodajnim postopkom iz člena 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

8. ponavlja poziv Komisiji in Svetu, naj s Parlamentom skleneta medinstitucionalni 
sporazum, ki bo v celoti zagotovil vlogo Parlamenta v celotnem procesu semestra;

9. meni, da mora biti okvir gospodarskega upravljanja vključujoč, bolj pregleden in manj 
zapleten, obenem pa mora upoštevati nacionalne posebnosti, ter je treba o političnih 
prednostnih nalogah na bolj celovit način razpravljati z ustreznimi deležniki in hkrati 
ohraniti neodvisnost od njihovih interesov; 

10. meni, da bi morali biti nacionalni parlamenti bolj udeleženi v proces učinkovitega 
izvajanja ukrepov, določenih v okviru gospodarskega upravljanja in v okviru 
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upravljanja enotnega trga;

11. poudarja, kako pomembna sta rast in odpiranje delovnih mest za to, da bi javnost 
sprejela okvir gospodarskega upravljanja, zato poziva Komisijo, naj izboljša poslovno 
okolje v Evropi, s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih, odpravi 
birokracije ter dostopu do financiranja; v zvezi s tem opozarja, da je treba pomagati 
malim in srednjim podjetjem, da bodo vstopala tudi na trge zunaj EU, na primer v ZDA, 
Kanadi, na Kitajskem in v Indiji;

12. vztraja, da bi ocena stanja enotnega trga morala postati del okvira gospodarskega 
upravljanja in temelj za letni cikel enotnega trga, z okrepitvijo stebra, namenjenega 
enotnemu trgu v okviru evropskega semestra; ugotavlja, da bi takšen integriran okvir 
politike lahko pripomogel k opredeljevanju ovir delovanju enotnega trga in okrepil 
izvajanje pravil EU o gospodarskem upravljanju; poudarja, da lahko polno izvajanje 
revidirane direktive o javnih naročilih, zlasti njenih pravil o merilih za dodelitev, 
pomaga javnim organom, da bodo bolje izkoristili javna sredstva in dolgoročno 
preprečili nepotrebne okoljske in socialne stroške, s tem pa pozitivno vpliva na 
stabilnost javnih financ;

13. je trdno prepričan, da si je treba prizadevati predvsem za glavne prednostne naloge 
stebrov v evropskem semestru; poudarja, kako pomembno se je osredotočiti na 
področja, ki dosegajo visoko evropsko dodano vrednost, v skladu z načeli subsidiarnosti 
in sorazmernosti; poziva Komisijo, naj sodeluje z državami članicami pri iskanju 
načinov, kako zagotoviti učinkovitejše izvajanje teh načel;

14. poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži letno poročilo o integraciji enotnega trga, v 
katerem naj posebno pozornost nameni ključnim področjem z največjim potencialom za 
rast in ustvarjanje boljših in trajnostnih delovnih mest, in naj oceni učinkovitost 
izvajanja priporočil za posamezne države ter izvajanje in izvrševanje zakonodaje o 
enotnem trgu v državah članicah, in poudarja, da bi ta ocena lahko bila v obliki 
prispevka k letnemu poročilu o rasti;

15. opozarja, da sta dobro gospodarsko upravljanje in njegov učinek lahko učinkovita le, če 
so vključene zadevne zainteresirane strani; poudarja, da morajo EU, države članice, 
regije, občine in deležniki zavzeti celosten pristop pri izvajanju in oblikovanju politik; 
poziva Komisijo in države članice, naj s strukturiranim sodelovanjem ustreznih 
deležnikov v gospodarskem upravljanju ter zlasti v postopku evropskega semestra 
zagotovijo spoštovanje demokratičnega načela civilnega dialoga;

16. poudarja priložnost za dodelitev dodatnih javnih in zasebnih denarnih sredstev 
izvedljivim projektom z resnično dodano vrednostjo za evropsko socialno tržno 
gospodarstvo in poudarja, da ključni sektorji enotnega trga – promet, energetika, 
storitve in izdelki, raziskave in inovacije – ter digitalni enotni trg predstavljajo ustrezno 
(najprimernejše) merilo za upravičenost naložb v okviru financiranja naložbenih 
projektov;

17. pozdravlja dodaten manevrski prostor, ki ga omogoča naložbena klavzula, kot jo je 
opredelila Komisija v svojem sporočilu o prožnosti; je prepričan, da bi bilo treba to 
novo možnost čim bolj izkoristiti, da bi spodbudili države članice k večjim vlaganjem v 
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projekte z očitno evropsko dodano vrednostjo, kakršni so tisti, ki so tesneje povezani z 
nadaljnjim razvojem enotnega trga in digitalnega enotnega trga; meni, da bi se morale 
ciljno usmerjene naložbe in reforme v sektorjih, ki so ključnega pomena za rast na 
enotnem trgu, in na področju posodabljanja javnih uprav – zlasti v zvezi z e-upravo in e-
javnimi naročili – šteti za strukturne reforme;

18. je zaskrbljen, ker nekatere države članice pomanjkljivo izvajajo priporočila za 
posamezne države in ker so leta 2013 v celoti obravnavale samo 12 % priporočil za 
posamezno državo; poudarja, da je treba za podporo rasti in zaposlovanju bolje izvajati 
priporočila za posamezne države; poziva Komisijo, naj z večjim vključevanjem 
nacionalnih parlamentov zagotovi, da se bodo države članice bolj poistovetile s 
priporočili za posamezne države.
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