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Zadeva: Prednostne naloge na področju notranjega trga v naslednjem desetletju –

prispevek Sveta za konkurenčnost k lizbonski agendi po letu 2010
– sprejetje sklepov Sveta

Delegacije v prilogi prejmejo osnutek sklepov Sveta o "prednostnih nalogah na področju notranjega 

trga v naslednjem desetletju – prispevek Sveta za konkurenčnost k lizbonski agendi po letu 2010", 

ki ga je pripravil Odbor stalnih predstavnikov na seji 18. novembra 2009.

Svet za konkurenčnost naj sprejme te sklepe na zasedanju 3. in 4. decembra 2009.

_______________
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PRILOGA

Osnutek sklepov Sveta o "prednostnih nalogah na področju notranjega trga v naslednjem 

desetletju" – prispevek Sveta za konkurenčnost k lizbonski agendi po letu 2010

SVET (konkurenčnost) –

SKLICUJOČ SE na svoje sklepe z dne 24. decembra 2009 z naslovom "Za boljše delovanje 

notranjega trga",

1. UGOTAVLJA, da je notranji trg, ki je temelj povezovanja EU, dokazal svojo trdoživost v 

trenutnih gospodarskih razmerah in da bi morala EU v prihodnosti upoštevati pridobljena 

spoznanja o učinkih finančne in gospodarske krize na notranji trg. Močan notranji trg v 

svetovnem gospodarstvu zagotavlja trajnostno rast in delovna mesta. POUDARJA, da mora 

EU za soočanje z novimi izzivi dodatno okrepiti in poglobiti svoj notranji trg. Glede na novo 

Komisijo in prenovljeno strategijo EU za rast in delovna mesta bi morala EU sedanje izzive 

spremeniti v priložnosti ter razviti jasno in skladno strategijo konkurenčnosti za dobro 

delovanje notranjega trga v naslednjem desetletju. Zato se STRINJA, da bi bilo treba sprejeti 

ukrepe na podlagi strateških prednostnih nalog na področjih, ki lahko prinesejo največ koristi 

državljanom, potrošnikom in podjetjem, zlasti MSP in mikropodjetjem;

2. MENI, da se bo treba v naslednjih letih posebej posvetiti več ključnim področjem, vključno z 

odpravo še obstoječih ovir. Zato POZDRAVLJA pobudo Komisije, da se notranji trg ponovno 

uvrsti med ključne strateške cilje nove Komisije;

3. POZDRAVLJA namero Komisije, da opravi obsežno analizo notranjega trga, vključno z 

oceno veljavne zakonodaje; v tem smislu POUDARJA potrebo po učinkovitem sodelovanju 

in POZIVA naslednjo Komisijo, naj predstavi nov sveženj na področju notranjega trga, ki naj 

po potrebi vsebuje predloge za posebne ukrepe in nove pobude; POZIVA Komisijo, naj 

upošteva potrebe infrastrukturnega omrežja ter pozornost nameni socialni razsežnosti in 

storitvam splošnega interesa, hkrati pa zagotovi koristi za MSP; 



16112/09 oz/TM/tu 3
DG C 1 SL

4. Pred vstopom v to novo fazo razvoja notranjega trga PONOVNO POUDARJA, da je 

pomembno pravočasno in učinkovito izvajanje sedanjih ukrepov na področju notranjega trga, 

pri čemer je treba graditi na dosežkih v okviru pregleda enotnega trga, zlasti na partnerstvu in 

pristopu, osnovanem na dokazih in usmerjenem na učinke; 

5. OPOZARJA, da je treba s praktičnimi ukrepi nadalje izboljšati delovanje notranjega trga, 

predvsem praktične informacije, upravno sodelovanje in izvrševanje, vključno z reševanjem 

težav; OPOZARJA na široko paleto instrumentov, ki jih lahko uporabi EU, po potrebi tudi 

usklajevanje in medsebojno priznavanje. SOGLAŠA, da je za zagotovitev učinkovitega in 

notranjemu trgu prijaznega regulativnega okvira pomembno, da se določijo prednostni ukrepi 

ter izboljšajo oblikovanje, uporaba, spremljanje in izvrševanje zakonodaje;

6. POUDARJA, da je treba v ocenah učinka zakonodajnih predlogov EU poleg drugih 

ekonomskih, socialnih in okoljskih učinkov obravnavati tudi zunanje vidike, da se zagotovi 

skladnost med notranjo ureditvijo in zunanjo konkurenčnostjo;

Ključna področja

Storitve in blago

7. POUDARJA, da je storitveni sektor med najpomembnejši aduti za prihodnjo rast in delovna 

mesta. Direktiva o storitvah predstavlja odločilen korak na poti k poenostavitvi prostega 

pretoka storitev. Povpraševanje po novih storitvah se bo v prihodnosti še naprej povečevalo. 

V zvezi s tem bi bilo treba razmisliti o morebitnih dodatnih ukrepih za nadaljnje spodbujanje 

čezmejnega opravljanja storitev;
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8. POUDARJA pomen učinkovitega in preglednega procesa medsebojnega ocenjevanja v okviru 

direktive o storitvah, ki bo omogočil sprejemanje z dokazi podprtih sklepov o politiki in 

pripomogel k visokokakovostnemu izvajanju v vseh državah članicah, nato pa bo decembra 

2010 predstavljen v zbirnem poročilu, ki mu bodo po potrebi predloženi predlogi za dodatne 

pobude; Komisija in države članice bi morale zagotoviti, da se za ta proces vzpostavi ustrezna 

ureditev, vključno s sredstvi; 

9. PONOVNO POUDARJA pomen prostega pretoka blaga in učinkovitega izvajanja t.i. 

blagovnega svežnja; SPODBUJA Komisijo, naj si še naprej prizadeva za prilagoditev sedanje 

usklajevalne zakonodaje Skupnosti novemu zakonodajnemu okviru, podpira države članice 

pri izvajanju tega okvira in skuša preprečiti nastanek novih neupravičenih ovir za prosti 

pretok blaga na področjih, ki še niso usklajena; POZIVA k širšemu pogledu na nadzor trga1, 

ki je nepogrešljivo orodje za varne proizvode, trgovino in krepitev zaupanja v notranji trg; 

10. IZPOSTAVLJA pomen standardizacije v vlogi pospeševalca inovacij in POZDRAVLJA 

pobudo Komisije za pregled evropskega sistema standardizacije s posebnim poudarkom na 

dobrem delovanju nacionalnih struktur; POZIVA Komisijo, naj posebno pozornost nameni 

storitvenemu sektorju;

Potrošniki

11. POUDARJA, da je dobro delovanje notranjega trga nujno za okrepitev zaupanja potrošnikov, 

da bodo izkoristili priložnosti, ki jih ponuja notranji trg. Da bi potrošnikom omogočili, da 

sami prispevajo k razvoju konkurenčnega trga, je potrebna dejavna potrošniška politika. 

POTRJUJE, da bo še naprej posebno pozornost namenjal predlagani direktivi o pravicah

potrošnikov s ciljem vzpostavitve v celoti delujočega notranjega trga in zagotovitve, da bi ta 

koristil tako potrošnikom kot tudi podjetjem, vključno z MSP; v ta namen pa je treba poiskati 

pravo ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov in dobrim delovanjem notranjega 

trga;

  
1 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi 

zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe 
(EGS) št. 339/93
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POUDARJA, da se je treba, če želimo izboljšati delovanje notranjega trga, usmeriti na 

odpravo ovir, ki otežujejo čezmejne transakcije med podjetji in potrošniki, vključno z 

elektronskim poslovanjem, in dvigujejo njihove stroške; 

Pravice intelektualne lastnine

12. POUDARJA, da je treba vzpostaviti patent Skupnosti, ustanoviti Sodišče za evropske patente 

in patente Skupnosti ter dodatno izboljšati varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne 

lastnine (PIL), da bi se okrepila konkurenčnost evropskih podjetij; POZDRAVLJA namero 

Komisije, da predstavi celovito strategijo za PIL;

13. POUDARJA, da je treba na tem področju doseči dogovor, da bi pripomogli k izvajanju 

prostega pretoka znanja in inovacij – "pete svoboščine" – na notranjem trgu ter prispevali k 

rasti in novim delovnim mestom; 

Zunanji vidiki

14. IZPOSTAVLJA, da je dobro delovanje notranjega trga ključnega pomena za zunanjo 

konkurenčnost EU; POUDARJA potrebo po zagotovitvi, da bo trg EU ostal odprt svetu in da 

bodo tudi drugi trgi odprti naši trgovini, zato se je treba zavzemati za vedno bolj odprte trge, 

ki bi morali prinesti medsebojne koristi. Neprekinjeni trgovinski in naložbeni tokovi znotraj 

EU ter med EU in našimi zunanjimi trgovinskimi partnerji so ključnega pomena za 

dolgoročnejšo produktivnost, rast in blaginjo. V zvezi s tem OPOZARJA, da bi se morale 

notranje in zunanje politike medsebojno krepiti; 

15. SOGLAŠA, da mora prenovljena strategija EU za rast in delovna mesta vsebovati jasen 

program zunanje politike, v katerem bi bili določeni konkretni in skladni ukrepi, katerih 

namen bi bil zagotoviti pozitivne učinke zunanje trgovine in odprtosti za konkurenčnost EU 

ter obravnavati vse s tem povezane izzive, vključno s spodbujanjem dostopa EU do tretjih 

trgov na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil, zlasti kar zadeva pošteno konkurenco in 

varstvo pravic intelektualne lastnine;
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16. POUDARJA, da bi morali biti v skladu s predhodnimi političnimi pobudami, zlasti strategijo 

o globalni Evropi, ti ukrepi med drugim usmerjeni v večji dostop do trga, večstransko 

liberalizacijo trgovine v okviru kroga pogajanj v Dohi, pa tudi poglobljene, uravnotežene in 

celovite sporazume o prosti trgovini v skladu s ključnimi ekonomskimi merili in političnimi 

cilji, določenimi v strategiji o globalni Evropi;

17. poleg tega OPOZARJA na pomen regulativnih dialogov in na to, da bi bilo treba dejavno 

izvajati posebne ukrepe za povečanje preglednosti in sodelovanja, zato v tem smislu: 

a) IZPOSTAVLJA ključno vlogo odprtih mednarodnih standardov za dostop do trga in 

odpravo ovir za trgovino; POUDARJA, da mora biti zakonodaja odprta za nove 

standarde in se sklicevati na mednarodne standarde ter postopke ugotavljanja skladnosti, 

zlasti proizvajalčeve izjave o skladnosti, v drugih primerih pa tudi sodelovanje na 

področju akreditacije in nadzora trga; 

b) POZIVA Komisijo, naj skupaj z državami članicami in z opiranjem na obstoječe 

izkušnje preuči možnost vzpostavitve celovitega internetnega informacijskega portala za 

pravila in predpise o trgovini z blagom, storitvah in naložbah, da se zagotovi 

preglednost za gospodarske subjekte;

c) SPODBUJA Komisijo in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za izvajanje 

najučinkovitejših in podjetjem najprijaznejših carinskih postopkov na svetu, da bi tako 

olajšali trgovino ter okrepili zanesljivost dobavne verige, zdravje in varnost, pa tudi 

varstvo PIL in okolja; 
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Usklajevanje in nadaljnji ukrepi

18. POUDARJA, da je potrebno učinkovitejše usklajevanje med različnimi področji politike, 

tudi med politiko notranjega trga in trgovinsko politiko, s čimer bi zagotovili, da se 

opredelijo in ustrezno obravnavajo vprašanja, ki so najpomembnejša za konkurenčnost 

podjetij EU, vključno z MSP; POZIVA Komisijo, naj poveča usklajevanje vprašanj 

notranjega trga v okviru svojih različnih politik, in v svoji horizontalni vlogi SOGLAŠA, da 

bo zavzel podoben pristop; 

19. POUDARJA, da bi bilo treba prispevek programa zunanje politike k rasti in konkurenčnosti 

EU pregledati in nato sprejeti ustrezne nadaljnje ukrepe. Ti bi morali vključevati oceno 

odprtosti same EU in tudi tretjih držav, s čimer bi zagotovili, da bi podjetja EU delovala v 

resnično konkurenčnem globalnem okolju; 

20. Z ZADOVOLJSTVOM PRIČAKUJE predstavitev ambicioznih ukrepov za notranji trg s 

strani Komisije, vključno s prihodnjim svežnjem na področju notranjega trga; POZIVA 

Komisijo, naj Svetu za konkurenčnost redno poroča o napredku na tem področju;

21. PONOVNO POTRJUJE, da namerava še naprej vsako leto na podlagi podatkov, ki jih bo 

prispevala Komisija, pregledati napredek pri horizontalnih vprašanjih notranjega trga, 

vključno z zunanjimi vidiki notranjega trga, da bi tako dosegli vsestransko delujoč notranji 

trg. 

______________


