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Enotni trg je zmanjšal pribitke in povečal produktivnost: državam 
članicam prinese za 427 milijard evrov koristi na leto.

Enotni trg, 
ki prinaša koristi 
za podjetja in potrošnike

Koristi enotnega trga

Enotni trg je zgodba o uspehu. Izboljšal je blaginjo in priložnosti za evropske državljane in podjetja, 
zlasti mala in srednja podjetja (MSP). Delujoč enotni trg spodbuja konkurenco in trgovino, povečuje 
učinkovitost, izboljšuje kakovost in pomaga zniževati cene.

Enotni trg v številkah

večji evropski BDP56 milijonov novih 
delovnih mest v Evropi

Enotni trg predstavlja 
70 % vrednosti izvoza 

blaga MSP

80 % vseh MSP, ki 
se ukvarjajo z izvozom, 
prodaja v druge države 

članice

8-9 %

https://twitter.com/hashtag/euindustrialstrategy


IZDELKI STORITVE

dodatnih  
338 milijard evrov  

na leto

dodatnih 183 do  
269 milijard evrov  

na leto

skupni dvig BDP EU za približno 12 %

Preostale ovire na enotnem trgu
Podjetja in potrošniki se pri čezmejnih aktivnostih še vedno soočajo z ovirami. Te ovire se med seboj zelo razlikujejo 
po svoji naravi, učinkih in temeljnih vzrokih, zato so za njihovo odpravljanje potrebna različna orodja politike.

Skoraj 70 % podjetnikov trdi, da 
enotni trg ni dovolj povezan, da bi njihovo 
podjetje lahko prosto delovalo in 
konkuriralo.

Ustanovitev pravne 
osebe (dodatni 
koraki v primeru 
ustanovitve 
čezmejne 
poslovne enote)

Kje vse se lahko pojavijo ovire

za potrošnike

Zbiranje informacij za pripravo 
čezmejne transakcije (in/ali širitve)

Izpolnjevanje zahtev za 
prodajo izdelkov ali storitev

Zbiranje informacij 
o izdelkih/storitvah

Trženje in 
prodaja Dostava

Osebje

Po prodaji

Davki

Naložbe in 
financiranje

Nakup in 
plačevanje

Prejem pošiljke Po prodaji (in 
reševanje sporov)

za podjetja

Odprava preostalih ovir za popolnoma 
delujoč enotni trg za blago in storitve 
bi lahko do konca leta 2029 prinesla 
koristi v višini 713 milijard evrov.

Koristi bolj povezanega enotnega trga
Bolj povezan in bolje delujoč enotni trg bi lahko spodbudil dodatno rast na različnih področjih.



Krepitev enotnega trga
Enotni trg za podjetja predstavlja velik domači trg, kar spodbuja trgovino in konkurenčnost 
ter izboljšuje učinkovitost. To je ključno za konkurenčnost EU ter njeno zeleno in digitalno 
preobrazbo. Enotni trg lahko državljanom in podjetjem prinese koristi le, če se njegova pravila 
dejansko uporabljajo in dosledno izvršujejo.

Dolgoročni akcijski načrt za boljše izvajanje in uveljavljanje pravil je pomembna skupna pobuda 
držav članic in Komisije. Njegovi glavni poudarki so:

Komisija in države članice usklajujejo gospodarske politike po vsej EU z evropskim semestrom, ki jim omogoča 
nadzor in s katerim se odpravljajo ovire za enotni trg.

večja ozaveščenost o pravilih enotnega trga

izboljšanje prenosa predpisov EU v nacionalno 
zakonodajo in njihovega izvajanja

čim boljše izkoriščanje preventivnih mehanizmov

odkrivanje neskladnosti na enotnem trgu, tudi 
z izboljšavami informacijskih sistemov

boljše izvrševanje pravil, vključno z boljšim nadzorom nacionalnih 
organov nad enotnim trgom in okrepljenim elektronskim sistemom 
za reševanje problemov na področju enotnega trga SOLVIT

boljša obravnava postopkov za ugotavljanje kršitev

vzpostavitev projektne skupine za uveljavljanje pravil enotnega trga, 
v katero bodo vključeni predstavniki držav članic in Komisije, za 
okrepitev sodelovanja na področju izvrševanja pravil enotnega trga

Pravila EU o konkurenci, pripravljena na spreminjajoči se 
svet
Politika konkurence je temelj enotnega trga. Pravila EU o konkurenci povečujejo konkurenčnost podjetij, prispevajo 
k enakim konkurenčnim pogojem, spodbujajo inovacije in potrošnikom omogočajo večjo izbiro. Bistveno je, da pravila 
EU o konkurenci ostanejo pripravljena na spreminjajoči se svet.



Spodbujanje poštene konkurence na svetovni ravni

IZVOZ
BLAGO STORITVE

Enotni trg evropskim podjetjem pomaga tudi pri konkuriranju na svetovnih trgih. S poglobitvijo in krepitvijo enotnega 
trga bo Evropa postala še privlačnejša za mednarodne trgovinske partnerje, na mednarodnem prizorišču pa bo EU 
pridobila dodaten vzvod.
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v EU  
3,5 bilijona EUR

ostali svet  
2,5 bilijona EUR

v EU  
1,2 bilijona EUR

ostali svet  
0,9 bilijona EUR


