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Točkovna tabela potrošniških trgov  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. novembra 2008 o pregledu stanja 

potrošniških trgov (2008/2057(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. januarja 2008 z naslovom "Spremljanje 

rezultatov za potrošnike na enotnem trgu: pregled stanja potrošniških trgov" 

(KOM(2008)0031), 

– ob upoštevanju pregleda notranjega trga št. 16 z dne 14. februarja 2008 (SEK(2008)0076), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2007 o Zeleni knjigi o pregledu 

pravnega reda o varstvu potrošnikov1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o strategiji potrošniške politike 

2007-20132, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. septembra 2008 o reviziji notranjega trga3, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. novembra 2007 z naslovom "Enotni trg za 

Evropo 21. stoletja" (KOM(2007)0724), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. novembra 2007 z naslovom "Storitve 

splošnega interesa, vključno s socialnimi storitvami splošnega interesa: nova evropska 

zaveza" (KOM(2007)0725), ki spremlja sporočilo o enotnem trgu za Evropo 21. stoletja, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom" Izvajanje nove metodologije 

za spremljanje proizvodnih trgov in sektorjev: rezultati prvega sektorskega pregleda" 

(SEK(2007)1517), ki spremlja sporočilo o enotnem trgu za Evropo 21. stoletja, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0392/2008), 

A. ker pozdravlja objavo pregleda potrošniških trgov ("pregled"), da se bo notranji trg bolje 

odzival na pričakovanja in skrbi državljanov, 

B. ker so konkurenčni in uspešno delujoči potrošniški trgi bistvenega pomena za zagotovitev, 

da državljani zaupajo v notranji trg,  

C. ker je treba pregled dopolniti z drugimi načini spremljanja, 

                                                 
1  UL C 187 E, 24. 7. 2008, str. 231 
2  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0211. 
3  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0421. 



D. ker naj bi kazalniki v pregledu pomagali pri opredelitvi sektorjev, ki jih je treba podrobno 

preučiti,  

E. ker bi moral pregled spodbuditi razpravo o vprašanjih potrošniške politike, 

F. ker so študije in analize nacionalnih potrošniških organov in organov, pristojnih za 

konkurenco, lahko pomembne za nadaljnji razvoj pregleda, 

Uvod 

1. poudarja, da je treba državljanom omogočiti, da v celoti izkoristijo prednosti notranjega 

trga, in meni, da je pregled za to pomembno orodje;  

2. pozdravlja pet glavnih kazalnikov pregleda glede pritožb, stopenj cen, zadovoljstva, 

zamenjav in varnosti;  

3. poudarja, da je pregled še v povojih in ga je treba nadalje razviti s podrobnejšimi podatki, 

natančno statistiko in dodatnimi analizami na podlagi različnih kazalnikov;  

4. poudarja, da je treba po dosegu zadovoljive stopnje razvoja petih osnovnih kazalnikov 

pregleda oblikovati nove kazalnike, da se bo notranji trg bolje odzival na pričakovanja in 

skrbi državljanov; 

5. poziva Komisijo, naj za cilje iz odstavkov 3 in 4 zagotovi ustrezno financiranje in osebje; 

6. spodbuja Komisijo, naj v svojih službah zagotovi skladen in usklajen pristop, da bo 

preprečila podvojitev dela in nedosledne rezultate analiz podatkov; 

7. poziva Komisijo, naj v prihodnje preglede vključi lahko razumljiv povzetek ter jasne sklepe 

in predloge, prevedene v vse uradne jezike Evropske unije; 

Oblikovanje kazalnikov 

8. meni, da je treba omejiti skupno število kazalnikov, da bo zagotovljen osredotočen pregled; 

9. meni, da ima kazalnik, povezan s pritožbami, bistven pomen za razumevanje zadovoljstva 

potrošnikov; poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za uskladitev sistema za 

razvrščanje pritožb, ki ga uporabljajo pristojni organi in zadevne službe za pomoč 

potrošnikom v državah članicah in na ravni Skupnosti, ter na ravni EU uvedejo bazo 

podatkov o pritožbah potrošnikov; poziva države članice, naj povečajo ozaveščenost 

potrošnikov glede sistemov pritožb in izboljšajo obravnavo pritožb, da bodo gospodarski 

subjekti lahko nudili širšo izbiro boljših storitev; 

10. poziva Komisijo, naj s sodnimi in izvensodnimi pravnimi sredstvi in z nacionalnimi 

pravnimi mehanizmi oblikuje kazalnike glede čezmejnih sodnih postopkov in odškodnin za 

škodo, ki so jo utrpeli potrošniki; 

11. meni, da bi v pregled lahko vključili kazalnike glede usposobljenosti, znanja in starosti 

potrošnikov (na primer stopnja izobrazbe, računalniško znanje in znanje tujih jezikov); 

vendar poudarja, da je treba doseči ravnotežje med kazalniki, ki temeljijo na "manj trdnih" 

podatkih iz potrošniških anket, in tistimi, ki temeljijo na »trdnih« podatkih iz drugih virov;  



12. priznava, da je oblikovanje natančnih in primernih kazalnikov cen zelo zapleteno vprašanje, 

saj lahko razlike med stopnjami cen povzročajo številni vzroki, te razlike same pa ne 

pomenijo, da je trg neuspešen; vendar meni, da bi pregled moral vključevati kazalnike cen, 

saj so cene glavna skrb potrošnikov; kazalniki cen pa so tudi pomembni za spodbujanje 

razprave in zagotavljanje ozaveščenosti medijev glede pomanjkljivosti pri delovanju trgov; 

poziva Komisijo, naj upošteva makroekonomsko vzdušje in kupno moč potrošnikov ter 

cene pred odmero davkov v državah članicah;  

13. pozdravlja prizadevanja za razvoj bolj izpopolnjenih kazalnikov cen, a tudi poziva k 

uporabi drugih kazalnikov glede uspešnega delovanja trgov, preden bodo opredeljena 

posebna politična priporočila;  

14. opozarja, da so etične in okoljske skrbi za potrošnike vse bolj pomembne; poziva Komisijo, 

naj preuči možnost merjenja razpoložljivosti informacij glede teh skrbi na različnih trgih;  

Izboljšanje baze podatkov 

15. poudarja pomembnost tesnega sodelovanja med statističnimi uradi držav članic, 

Eurostatom in drugimi službami Komisije pri zagotavljanju kakovostnih in popolnih 

številk; poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev takšnega sodelovanja; 

16. opozarja, da nacionalni potrošniški organi in organi, pristojni za konkurenco, pogosto 

izvajajo študije primerov ali imajo druge dokaze glede delovanja različnih trgov, zato 

poziva Komisijo, naj izhaja iz razpoložljivih nacionalnih podatkov in se dejavno posvetuje 

z nacionalnimi strokovnjaki pri nadaljnjem razvoju pregleda;  

17. spodbuja države članice, naj raziščejo prednosti vzpostavitve posebnega varuha pravic 

potrošnikov; ugotavlja, da ima kar nekaj držav članic varuhe pravic potrošnikov na 

različnih področjih, ki pomagajo potrošnikom pri soočanju z gospodarskimi subjekti; 

18. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami za evropske informacijske centre za 

potrošnike zagotovijo več sredstev in ustrezno število zaposlenih, da bodo uspešno reševali 

vse večje število čezmejnih pritožb potrošnikov in skrajšali čas za obravnavo teh pritožb; 

Večja ozaveščenost 

19. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo ozaveščenost glede pregleda, med drugim 

naj zagotovijo, da bo lahko dostopen in prepoznaven na različnih spletnih straneh, in 

povečajo prizadevanja za promocijo pregleda v medijih, javnih organih in potrošniških 

organizacijah; 

Odnosi pri pregledu notranjega trga 

20. meni, da pregleda notranjega in potrošniških trgov prispevata k spodbujanju izboljšanega 

notranjega trga, ki bo koristil državljanom in potrošnikom;  

21. pozdravlja namen Komisije, da zagotovi boljše obveščanje o notranjem trgu, in meni, da 

sta omenjena pregleda pomemben korak v tej smeri;  

22. poudarja, da sta pregleda medsebojno povezana in da je pomembno spodbujati njun 

skladen razvoj, a imata kljub temu različne ciljne skupine in morata zato ostati ločena z 

različno paleto kazalnikov;  



23. meni, da bi bilo treba redno izvajati revizijo uporabljenih kazalnikov kot tudi odnosov med 

pregledoma, da bosta prilagojena razvoju notranjega trga;  

o 

o       o 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 


