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6.2.2019 A8-0052/151

Predlog spremembe 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0052/2019
Nicola Danti
Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Zagotovil je nove priložnosti 
in ekonomije obsega za evropska podjetja, 
predvsem mikro, mala in srednja podjetja 
(MSP), ter okrepil njihovo industrijsko 
konkurenčnost. Notranji trg je prispeval k 
ustvarjanju delovnih mest in potrošnikom 
ponudil večjo izbiro in nižje cene. Še 
vedno je gonilo za izgradnjo močnejšega, 
bolj uravnoteženega in pravičnejšega 
gospodarstva. Je eden izmed glavnih 
dosežkov Unije in njeno najmočnejše 
orodje v vse bolj globalnem svetu.

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Zagotovil je nove priložnosti 
in ekonomije obsega za evropska podjetja, 
predvsem mikro, mala in srednja podjetja 
(MSP), ter okrepil njihovo industrijsko 
konkurenčnost, čeprav niso vsi državljani 
imeli enakih koristi od njega, zato bi jih 
bilo treba bolj enakomerno razporediti. 
Notranji trg je prispeval k ustvarjanju 
delovnih mest in potrošnikom ponudil 
večjo izbiro in nižje cene. Še vedno je 
gonilo za izgradnjo močnejšega 
gospodarstva. Je eden izmed glavnih 
dosežkov Unije in njeno najmočnejše 
orodje v vse bolj globalnem svetu.
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6.2.2019 A8-0052/152

Predlog spremembe 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Rina Ronja 
Kari
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0052/2019
Nicola Danti
Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki dopušča nove inovativne poslovne 
modele.

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev ob 
preprečevanju in spopadanju z zlorabami, 
kot je ustanavljanje podjetij v obliki 
poštnih nabiralnikov, bi moralo evropskim 
podjetjem pomagati pri ustvarjanju 
dostojnih delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki dopušča nove inovativne poslovne 
modele.
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6.2.2019 A8-0052/153

Predlog spremembe 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu 
(Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0052/2019
Nicola Danti
Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta85, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9586, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9687 in 
Uredbo Sveta (EU) 2017/193988 bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi s 
sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo 
preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in 
preiskovanje nepravilnosti in goljufij, 
povračilo izgubljenih, neupravičeno 
izplačanih ali nepravilno porabljenih 
sredstev ter po potrebi naložitev upravnih 
sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo 
(Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem 
besedilu: EJT) preiskuje in preganja 
goljufije ter druga kazniva dejanja, ki 
škodijo finančnim interesom Unije, kot je 
določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 
Evropskega parlamenta in Sveta89. V 
skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba 

(79) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta85, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9586, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9687 in 
Uredbo Sveta (EU) 2017/193988 bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi s 
sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo 
preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in 
preiskovanje nepravilnosti in goljufij, 
povračilo izgubljenih, neupravičeno 
izplačanih ali nepravilno porabljenih 
sredstev ter po potrebi naložitev upravnih 
sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo 
(Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem 
besedilu: EJT) v zvezi s sodelujočimi 
državami članicami preiskuje in preganja 
goljufije ter druga kazniva dejanja, ki 
škodijo finančnim interesom Unije, kot je 
določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 
Evropskega parlamenta in Sveta89. V 
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ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v 
celoti sodelovati pri zaščiti finančnih 
interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, 
EJT in Evropskemu računskemu sodišču 
podeliti potrebne pravice in dostop ter 
zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so 
vključene v izvrševanje sredstev Unije, 
podelijo enakovredne pravice.

skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba 
ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v 
celoti sodelovati pri zaščiti finančnih 
interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, 
kadar je ustrezno, EJT in Evropskemu 
računskemu sodišču podeliti potrebne 
pravice in dostop ter zagotoviti, da vse 
tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije, podelijo enakovredne 
pravice.

__________________ __________________
85 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 
1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

85 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 
1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

86 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

86 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

87 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

87 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

88 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 
12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 
283, 31.10.2017, str. 1).

88 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 
12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 
283, 31.10.2017, str. 1).

89 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

89 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).
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6.2.2019 A8-0052/154

Predlog spremembe 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0052/2019
Nicola Danti
Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
spodbujanjem zdravja ljudi, živali in rastlin 
ter dobrobiti živali, poleg tega pa tudi 
izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike, podjetja in njihove 
zaposlene, zlasti mikro, mala in srednja 
podjetja (MSP), z izvrševanjem prava 
Unije, olajševanjem dostopa do trga, 
določanjem standardov ter spodbujanjem 
zdravja ljudi, živali in rastlin ter dobrobiti 
živali, poleg tega pa tudi izboljšati 
sodelovanje med pristojnimi organi držav 
članic ter med pristojnimi organi držav 
članic in Komisijo ter decentraliziranimi 
agencijami Unije;

Or. en


