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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obsežna zakonodaja Unije podpira 
delovanje notranjega trga. To zadeva 
zlasti konkurenčnost, standardizacijo, 
varstvo potrošnikov, nadzor trga in 
ureditev prehranske verige, poleg tega pa 
tudi pravila v zvezi s poslovanjem, 
trgovinskimi in finančnimi transakcijami 
ter spodbujanjem enakih konkurenčnih 
pogojev, ki so bistvenega pomena za 
delovanje notranjega trga.

(3) Delovanje notranjega trga podpira 
obsežna zakonodaja Unije. To zadeva 
zlasti konkurenčnost, standardizacijo, 
varstvo potrošnikov, nadzor trga in 
ureditev prehranske verige, poleg tega pa 
tudi pravila v zvezi s poslovanjem, 
trgovinskimi in finančnimi transakcijami 
ter spodbujanjem enakih konkurenčnih 
pogojev, ki so bistvenega pomena za 
delovanje notranjega trga, od katerega 
naj bi imeli korist vsi državljani EU.
Spoštovanje pravil Unije na področju 
konkurence ni le pravna zahteva v 
državah članicah, temveč je bistveno prav 
za delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Trenutno obstaja več programov 
za ukrepanje Unije na področjih 
konkurenčnosti podjetij, vključno z MSP, 
varstva potrošnikov, strank in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, 
oblikovanja politike na področju finančnih 
storitev in prehranske verige. Nekatere 
dodatne dejavnosti se financirajo 
neposredno v okviru proračunskih vrstic za 
notranji trg. Treba je racionalizirati ukrepe 
in izkoristiti sinergije med njimi ter 
zagotoviti prožnejši in prilagodljivejši 

(5) Obstaja že več programov za 
ukrepanje Unije na področjih 
konkurenčnosti podjetij, vključno z MSP, 
varstva potrošnikov, strank in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, 
oblikovanja politike na področju finančnih 
storitev in prehranske verige. Nekatere 
dodatne dejavnosti se financirajo 
neposredno v okviru proračunskih vrstic za 
notranji trg. Brez poseganja v sedanjo 
raven preglednosti in demokratičnega 
nadzora, ki ga izvajata sozakonodajalca,
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okvir za financiranje dejavnosti, 
namenjenih uresničitvi dobro delujočega 
notranjega trga na stroškovno 
najučinkovitejši način. Zato je treba 
vzpostaviti nov program, ki bo združeval
dejavnosti, ki so se prej financirale v 
okviru navedenih programov in drugih 
ustreznih proračunskih vrstic. Program bi 
moral prav tako vključiti nove pobude, 
katerih cilj je izboljšati delovanje 
notranjega trga.

je treba racionalizirati ukrepe in izkoristiti 
sinergije med njimi ter zagotoviti prožnejši 
in prilagodljivejši okvir za financiranje 
dejavnosti, namenjenih uresničitvi dobro 
delujočega notranjega trga na stroškovno 
najučinkovitejši način. Zato je treba 
vzpostaviti nov program, v katerem bodo 
združene dejavnosti, ki so se prej 
financirale v okviru navedenih programov 
in drugih ustreznih proračunskih vrstic. 
Program bi moral prav tako vključiti nove 
pobude, katerih cilj bo izboljšati delovanje
in razvoj notranjega trga.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 
novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema evropski statistični program, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za evropsko statistiko, da se zagotovi 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
statistika o Evropi, ki bo podpirala 
oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje vseh politik Unije.

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 
novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema že obstoječi evropski 
statistični program, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za zbiranje 
podatkov ter za razvoj, pripravo, pravilno 
uporabo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za evropsko statistiko, da se zagotovi 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
evropska statistika, tudi o vprašanjih 
trgovine in migracij, ki bo podpirala 
oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje vseh politik Unije v skladu s 
členom 3 Pogodbe o Evropski uniji.

__________________ __________________

47 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. januarja 2013 o evropskem statističnem 
programu za obdobje 2013–2017 (UL L 

47 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. januarja 2013 o evropskem statističnem 
programu za obdobje 2013–2017 (UL L 
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39, 9.2.2013, str. 12). 39, 9.2.2013, str. 12).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 
vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost 
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in 
varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 
pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi 
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanje, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Programom bi moral prav tako 
podpirati razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo 
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje 
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi moral 
podpirati oblikovanje pravil in določanje 
standardov tudi z zagotavljanjem 
vključenosti najširšega kroga 
zainteresiranih strani. Cilj programa bi 
moral biti tudi podpreti izvajanje in 
izvrševanje zakonodaje Unije, ki zagotavlja 
visoko raven zdravja za ljudi, živali in 

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh že obstoječih in 
potencialnih akterjev na notranjem trgu: 
podjetij, vključno z zagonskimi podjetji, 
varčevalcev in vlagateljev, državljanov, 
vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost 
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in 
varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 
pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi 
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanje, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Programom bi moral prav tako 
podpirati razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo 
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje 
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi moral 
podpirati oblikovanje pravil in določanje 
standardov tudi z zagotavljanjem 
vključenosti najširšega kroga 
zainteresiranih strani. Cilj programa bi 
moral biti tudi podpreti izvajanje in 



PE628.583v02-00 6/25 AD\1167850SL.docx

SL

rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

izvrševanje zakonodaje Unije, ki zagotavlja 
visoko raven zdravja za ljudi, živali in 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker zaradi razvoja spletne trgovine 
in potovalnih storitev potrošniški trgi ne 
poznajo meja, je pomembno zagotoviti, da 
lahko potrošniki, ki prebivajo v Uniji, 
izkoristijo ustrezno varstvo pri uvozu blaga 
in storitev od gospodarskih subjektov, ki 
imajo sedež v tretjih državah. Program bi 
zato po potrebi moral podpirati sodelovanje 
z ustreznimi organi, ki se nahajajo v 
državah, ki so ključne trgovinske 
partnerice Unije.

(14) Ker zaradi razvoja spletne trgovine, 
potovalnih storitev in digitalnega trga
potrošniški trgi ne poznajo meja, je 
pomembno zagotoviti, da lahko potrošniki, 
ki prebivajo v Uniji, izkoristijo ustrezno 
varstvo pri uvozu blaga in storitev od 
gospodarskih subjektov, ki imajo sedež v 
tretjih državah. Program bi zato po potrebi 
moral podpirati sodelovanje z ustreznimi 
organi, ki se nahajajo v državah, ki so 
ključne trgovinske partnerice Unije.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za doseganje ciljev programa in za 
olajševanje življenja državljanov in 
podjetij je treba vzpostaviti 
visokokakovostne in k uporabniku 
usmerjene javne storitve. To pomeni, da 
bodo javne uprave morale začeti delovati 
na nove načine, zmanjšati izoliranost med 
različnimi deli svojih uprav ter z državljani 
in podjetji soustvarjati te javne storitve. 
Stabilna in vztrajna rast čezmejnih 
dejavnosti na notranjem trgu zahteva 
zagotavljanje najnovejših informacij o 
pravicah podjetij in državljanov ter 
informacij, ki pojasnjujejo upravne 
formalnosti. Poleg tega sta bistvenega 
pomena pravno svetovanje in pomoč pri 

(16) Za doseganje ciljev programa in za 
olajševanje življenja državljanov in 
podjetij je treba vzpostaviti 
visokokakovostne in k uporabniku 
usmerjene javne storitve. To pomeni, da 
bodo javne uprave morale začeti delovati 
na nove načine, zmanjšati izoliranost med 
različnimi deli svojih uprav ter z državljani 
in podjetji soustvarjati te javne storitve. 
Stabilna in vztrajna rast čezmejnih 
dejavnosti na notranjem trgu zahteva 
zagotavljanje najnovejših informacij o 
pravicah državljanov in podjetij ter 
informacij, ki pojasnjujejo upravne 
formalnosti. Poleg tega sta bistvenega 
pomena pravno svetovanje in pomoč pri 
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reševanju problemov, ki nastajajo na 
čeznacionalni ravni. Nadalje je potrebno 
enostavno in učinkovito povezovanje 
nacionalnih uprav ter ocenjevanje, kako 
notranji trg deluje v praksi. Ta program bi 
zato za izboljšanje vsakodnevnega 
življenja državljanov in zmožnosti podjetij 
za čezmejno trgovanje moral podpirati 
obstoječa orodja za upravljanje notranjega 
trga: portal Tvoja Evropa, ki bi moral biti 
temelj prihajajočega enotnega digitalnega 
portala, Tvoja Evropa – nasveti (YEA), 
SOLVIT, informacijski sistem za notranji 
trg (IMI) in pregled enotnega trga.

reševanju problemov, ki nastajajo na 
čeznacionalni ravni. Nadalje je potrebno 
enostavno in učinkovito povezovanje 
nacionalnih uprav ter ocenjevanje, kako 
notranji trg deluje v praksi. Ta program bi 
zato za izboljšanje vsakodnevnega 
življenja državljanov in zmožnosti podjetij 
za čezmejno trgovanje moral podpirati 
obstoječa orodja za upravljanje notranjega 
trga: portal Tvoja Evropa, ki bi moral biti 
temelj prihajajočega enotnega digitalnega 
portala, Tvoja Evropa – nasveti (YEA), 
SOLVIT, informacijski sistem za notranji 
trg (IMI) in pregled enotnega trga.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Glede na to, da notranji trg, kot je 
opredeljen v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji, vključuje sistem, ki zagotavlja, da se 
konkurenca ne izkrivlja, bi program moral 
podpirati politiko Unije na področju 
konkurence, povezovanje in sodelovanje z 
nacionalnimi organi in sodišči ter 
vključevanje širše skupine zainteresiranih 
strani v obveščanje o pravicah, koristih in 
dolžnostih politike Unije na področju 
konkurence ter njihovo pojasnjevanje.

(20) Glede na to, da Pogodba o delovanju 
Evropske unije vključuje sistem pravil, ki 
zagotavlja, da se konkurenca na notranjem 
trgu ne izkrivlja, bi moral program 
prispevati k podpiranju politike Unije na 
področju konkurence, in sicer z 
izboljšanjem in krepitvijo sodelovanja z 
Evropsko mrežo za konkurenco ter 
nacionalnimi organi in sodišči, tudi s 
krepitvijo mednarodnega sodelovanja in 
obveščanjem o pravicah, koristih in 
dolžnostih politike Unije na področju 
konkurence ter njihovim pojasnjevanjem.
Program bi moral Komisiji zlasti 
pomagati, da izboljša svoje analize in 
ocene razvoja trga, tudi z intenzivnejšo 
uporabo sektorskih preiskav ter bolj 
sistematično izmenjavo rezultatov in 
dobre prakse v okviru Evropske mreže za 
konkurenco. To bi moralo prispevati k 
zagotavljanju poštene konkurence in 
enakih konkurenčnih pogojev, in sicer 
tudi na mednarodni ravni, ter h krepitvi 
vloge podjetij, zlasti MSP, in potrošnikov, 
da bi izkoristili prednosti enotnega trga.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Program bi moral zlasti obravnavati 
radikalne posledice za konkurenčnost in 
delovanje notranjega trga, ki izhajajo iz 
stalnega preoblikovanja gospodarstva in 
poslovnega okolja, zlasti zaradi 
eksponentne rasti in uporabe podatkov, ob 
upoštevanju, da se podjetja in njihovi 
svetovalci vedno bolj zatekajo k umetni 
inteligenci in drugim orodjem 
informacijske tehnologije. Poleg tega je 
bistvenega pomena, da program podpira 
povezovanje in sodelovanje z organi in 
sodišči držav članic, glede na to, da sta 
neizkrivljena konkurenca in notranji trg 
močno odvisna od ukrepanja teh subjektov. 
V zvezi s posebno vlogo politike 
konkurence pri preprečevanju škodovanja 
notranjemu trgu, ki je posledica 
protikonkurenčnega ravnanja izven meja 
Unije, bi program moral podpirati tudi 
sodelovanje z organi tretjih držav, kot je 
primerno. Navsezadnje je razširitev 
dejavnosti obveščanja potrebna, da se več 
državljanom in podjetjem omogoči, da v 
celoti uživajo koristi poštene konkurence 
na notranjem trgu. Ker so številne pobude 
v programu nove in ker na pogoje na 
področju konkurenčnosti vplivajo zlasti 
dinamične spremembe na notranjem trgu, 
predvsem v zvezi z umetno inteligenco, 
algoritmi, velepodatki, kibernetsko 
varnostjo in forenzično tehnologijo, katerih 
hitrost in obseg je težko oceniti, se 
predvideva, da bo za soočanje s 
spreminjajočimi se potrebami v okviru tega 
dela programa potrebna prožnost.

(21) Program bi moral zlasti obravnavati 
posledice za konkurenčnost in delovanje 
notranjega trga, ki izhajajo iz stalnega 
korenitega preoblikovanja gospodarstva, 
poslovnega okolja in digitalnega 
gospodarstva, zlasti zaradi eksponentne 
rasti in uporabe podatkov, ob upoštevanju, 
da se podjetja in njihovi svetovalci vedno 
bolj zatekajo k umetni inteligenci in 
drugim orodjem informacijske tehnologije. 
Poleg tega je bistvenega pomena, da 
program podpira povezovanje in 
sodelovanje z organi in sodišči držav 
članic, glede na to, da sta neizkrivljena 
konkurenca in notranji trg močno odvisna 
od ukrepanja teh subjektov. V zvezi s 
posebno vlogo politike konkurence pri 
preprečevanju škodovanja notranjemu trgu, 
ki je posledica protikonkurenčnega 
ravnanja zunaj meja Unije, bi program 
moral podpirati tudi sodelovanje z organi 
tretjih držav, kot je primerno. Navsezadnje 
je razširitev dejavnosti obveščanja 
potrebna, da se več državljanom in 
podjetjem omogoči, da bodo v celoti 
uživali koristi poštene konkurence na 
notranjem trgu. Ker so številne pobude v 
programu nove in ker na izvrševanje na 
področju konkurence vplivajo zlasti 
dinamične spremembe in izzivi v zvezi s 
pogoji na področju konkurenčnosti na 
notranjem trgu, predvsem v zvezi z umetno 
inteligenco, algoritmi, velepodatki, 
digitalnimi monopoli, uvajanjem 
širokopasovnih omrežij, geografskim 
blokiranjem, uporabo patentov kot 
načinom za preprečevanje dostopa do 
tehnologije, vlogo vratarja internetnih 
ponudnikov, dražbami za spekter, 
kibernetsko varnostjo in forenzično 
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tehnologijo, katerih hitrost in obseg je 
težko oceniti, se predvideva, da bo za 
soočanje s spreminjajočimi se potrebami v 
okviru tega dela programa potrebna 
prožnost. Komisija bo redno Parlament in 
Svet redno obveščala o dejavnostih s 
področja konkurence, ki se financirajo iz 
Programa.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi MSP premostila te tržne 
pomanjkljivosti in da bi še naprej igrala 
svojo vlogo temelja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije, potrebujejo dodatno 
podporo prek dolžniških in lastniških 
instrumentov, ki bodo uvedeni v okviru 
sklopa za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo […] Evropskega 
parlamenta in Sveta52. Jamstvena shema za 
posojila, vzpostavljena z Uredbo 
št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta53, ima dokazano dodatno vrednost in 
od nje se pričakuje, da bo imela ugoden 
učinek za vsaj 500 000 MSP; nova shema 
bo vzpostavljena v okviru sklopa za MSP 
sklada InvestEU.

(25) Da bi MSP premostila te tržne 
pomanjkljivosti in da bi še naprej igrala 
svojo vlogo temelja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije, potrebujejo dodatno 
podporo tudi prek dolžniških in lastniških 
instrumentov, ki bodo uvedeni v okviru 
sklopa za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo […] Evropskega 
parlamenta in Sveta52. Jamstvena shema za 
posojila, vzpostavljena z Uredbo 
št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta53, ima dokazano dodatno vrednost in 
od nje se pričakuje, da bo imela ugoden 
učinek za vsaj 500 000 MSP; nova shema 
bo vzpostavljena v okviru sklopa za MSP 
sklada InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018)0439

53 Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o vzpostavitvi 
Programa za konkurenčnost podjetij ter 
mala in srednja podjetja (COSME) (2014–
2020) in o razveljavitvi Sklepa 
št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 33).

53 Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o vzpostavitvi 
Programa za konkurenčnost podjetij ter 
mala in srednja podjetja (COSME) (2014–
2020) in o razveljavitvi Sklepa 
št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 33).

Predlog spremembe 10
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v celotnem
življenjskem ciklu. Temeljiti bi moral na 
edinstvenem strokovnem znanju in 
izkušnjah, razvitih v zvezi z MSP in 
industrijskih sektorjih, ter na dolgoročnih 
izkušnjah pri delu z evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi. Ta podpora bi 
morala temeljiti na uspešnih izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 
enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti MSP in razvijanje 
njihovega poslovanja na enotnem trgu in 
širše. Mreža namerava še naprej nuditi 
storitve v imenu drugih programov Unije, 
predvsem programa Obzorje 2020, z 
uporabo finančnih virov navedenih
programov. Mentorski program za nove 
podjetnike bi moral prav tako ostati orodje, 
ki novim podjetnikom ali osebam, ki želijo 
postati podjetniki, omogoča pridobitev 
podjetniških izkušenj, tako da jih poveže z 
izkušenimi podjetniki iz drugih držav in 
jim tako pomaga izboljšati podjetniške 
sposobnosti. Program bi si ob morebitnem 
dopolnjevanju drugih pobud Unije moral še 
naprej prizadevati za rast in širjenje svoje 
geografske pokritosti ter tako podjetnikom 
ponuditi večjo izbiro povezovanja.

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v vsem
življenjskem ciklu. Temeljiti bi moral na 
edinstvenem strokovnem znanju in 
izkušnjah, razvitih v zvezi z MSP in 
industrijskih sektorjih, ter na dolgoročnih 
izkušnjah pri delu z evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi. Podpora bi 
morala temeljiti na uspešnih izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 
enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti in znanja MSP in za
razvijanje njihovega poslovanja na 
enotnem trgu in širše. Mreža namerava še 
naprej nuditi storitve v imenu drugih 
programov Unije, predvsem programa 
Obzorje 2020, z uporabo finančnih virov 
teh programov. Mentorski program za 
nove podjetnike bi moral prav tako ostati 
orodje, ki bo novim podjetnikom ali 
osebam, ki želijo postati podjetniki, 
omogočalo pridobitev podjetniških 
izkušenj, tako da jih poveže z izkušenimi 
podjetniki iz drugih držav in jim tako 
pomaga izboljšati podjetniške sposobnosti. 
Program bi ob morebitnem dopolnjevanju 
drugih pobud Unije moral še naprej 
delovati za rast in širjenje svoje geografske 
pokritosti ter tako podjetnikom ponuditi 
večjo izbiro povezovanja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Dobro delujoč skupni okvir 
računovodskega poročanja je bistvenega 
pomena za notranji trg, za učinkovito 
delovanje kapitalskih trgov in za doseganje 

(32) Dobro delujoč skupni okvir 
računovodskega poročanja je bistvenega 
pomena za notranji trg, za učinkovito 
delovanje finančnih trgov in za doseganje 
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povezanega trga za finančne storitve v 
okviru unije kapitalskih trgov.

povezanega trga za finančne storitve v 
okviru bančne unije in unije kapitalskih 
trgov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Unija prispeva k zagotavljanju 
visoke ravni varstva potrošnikov, 
opolnomočenju potrošnikov in k 
postavljanju potrošnikov v središče 
notranjega trga, tako da podpira in 
dopolnjuje politike držav članic pri 
njihovih prizadevanjih, da državljanom, 
kadar delujejo kot potrošniki, zagotovijo, 
da v celoti uživajo koristi notranjega trga in 
da jim je pri tem zagotovljena varnost, 
njihovi pravni in ekonomski interesi pa so 
ustrezno zaščiteni s konkretnimi ukrepi. 
Unija mora prav tako zagotoviti, da se 
zakonodaja s področja potrošnikov in 
varnosti proizvodov ustrezno in enako 
uveljavlja v praksi in da podjetja uživajo 
enake konkurenčne pogoje in pošteno 
konkurenco na notranjem trgu. Poleg tega 
je treba okrepiti vlogo potrošnikov, jih 
spodbujati in jim pomagati pri sprejemanju 
trajnostnih odločitev, s čimer bi prispevali 
k trajnostnemu, energijsko učinkovitemu in 
z viri gospodarnemu krožnemu 
gospodarstvu.

(36) Unija prispeva k zagotavljanju 
visoke ravni varstva potrošnikov, 
opolnomočenju potrošnikov in k 
postavljanju potrošnikov v središče 
notranjega trga, tako da podpira in 
dopolnjuje politike držav članic pri 
njihovih prizadevanjih, da državljanom, 
kadar delujejo kot potrošniki, zagotovijo, 
da v celoti uživajo koristi notranjega trga in 
da jim je pri tem zagotovljena varnost, 
njihovi pravni in ekonomski interesi pa so 
ustrezno zaščiteni s konkretnimi ukrepi. 
Unija mora prav tako zagotoviti, da se 
zakonodaja s področja potrošnikov in 
varnosti proizvodov povsod ustrezno in 
enako izvršuje in da podjetja uživajo enake 
konkurenčne pogoje in pošteno 
konkurenco na notranjem trgu. Poleg tega 
je treba okrepiti vlogo potrošnikov, jih 
spodbujati in jim pomagati pri sprejemanju 
trajnostnih odločitev, s čimer bi prispevali 
k trajnostnemu, energijsko učinkovitemu in 
z viri gospodarnemu krožnemu 
gospodarstvu, ki bo v skladu s cilji, 
zastavljenimi v okviru agende OZN za 
trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Na potrošnike vpliva predvsem 
delovanje trgov za finančne storitve. Ti so 

(41) Na državljane vpliva predvsem 
delovanje trgov za finančne storitve, zato 
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ključni element notranjega trga in 
zahtevajo trden okvir za urejanje in nadzor, 
ki ne zagotavlja le finančne stabilnosti in 
trajnostnega gospodarstva, temveč tudi 
visoko stopnjo varstva potrošnikov in 
drugih končnih uporabnikov finančnih 
storitev, vključno z malimi vlagatelji, 
varčevalci, imetniki zavarovalnih polic, 
člani in upravičenci pokojninskih skladov, 
posameznimi delničarji, posojilojemalci in 
MSP. Pomembno je krepiti njihovo 
zmožnost udeležbe pri oblikovanju politike
za finančni sektor.

bi jih bilo treba bolje obveščati o pravicah, 
tveganjih in koristih na tem področju. Vse 
to so ključni elementi notranjega trga in 
zahtevajo trden okvir za urejanje in nadzor, 
ki ne bo zagotavljal le finančne stabilnosti 
in trajnostnega gospodarstva, temveč tudi 
visoko stopnjo varstva potrošnikov in 
drugih končnih uporabnikov finančnih 
storitev, vključno z malimi vlagatelji, 
varčevalci, imetniki zavarovalnih polic, 
člani in upravičenci pokojninskih skladov, 
posameznimi delničarji, posojilojemalci in 
MSP. Program bi moral prispevati h 
krepitvi njihove zmožnosti za udeležbo pri 
oblikovanju politike, tudi prek oblikovanja 
in razširjanja jasnih, popolnih in 
uporabniku prijaznih informacij o 
proizvodih, ki se tržijo na finančnih trgih.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Zato bi program moral še naprej 
podpirati posebne dejavnosti, ki so zajete v 
programu za krepitev zmogljivosti v 
obdobju 2017–2020 za večje vključevanje 
potrošnikov in drugih končnih uporabnikov 
finančnih storitev v oblikovanje politike 
Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/826 
Evropskega parlamenta in Sveta60, ki je 
nadaljeval pilotni program in pripravljalni 
ukrep iz obdobja 2012–2017. To je 
potrebno, da se oblikovalcem politike 
priskrbijo stališča zainteresiranih strani, ki 
niso strokovnjaki iz finančnega sektorja, 
ter zagotovi boljše zastopanje interesov 
potrošnikov in drugih končnih uporabnikov 
finančnih storitev. To bi moralo zagotoviti 
boljše politike na področju finančnih 
storitev, predvsem zahvaljujoč boljšemu 
javnemu razumevanju vprašanj v zvezi s 
finančno uredbo, in boljšo finančno 
pismenost.

(42) Zato bi program moral še naprej 
podpirati posebne dejavnosti, ki so zajete v 
programu za krepitev zmogljivosti v 
obdobju 2017–2020 za večje vključevanje 
potrošnikov in drugih končnih uporabnikov 
finančnih storitev v oblikovanje politike 
Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/826 
Evropskega parlamenta in Sveta60, ki je 
nadaljeval pilotni program in pripravljalni 
ukrep iz obdobja 2012–2017. To je 
potrebno, da se oblikovalcem politike 
priskrbijo stališča zainteresiranih strani, ki 
niso strokovnjaki iz finančnega sektorja, 
ter zagotovi boljše zastopanje interesov 
potrošnikov in drugih končnih uporabnikov 
finančnih storitev. V okviru programa bi 
se morala stalno razvijati metodologija in 
dobra praksa v zvezi s tem, kako povečati 
sodelovanje potrošnikov in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, da bi 
ugotovili, katera vprašanja so pomembna 
za oblikovanje politik Unije in varovanje 
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interesov potrošnikov na področju 
finančnih storitev. To bi moralo izboljšati
politike na področju finančnih storitev, 
predvsem zahvaljujoč boljšemu javnemu 
razumevanju vprašanj v zvezi s finančno 
uredbo in boljši finančni pismenosti. 
Javna sredstva tega programa bi se 
morala osredotočiti na to, kar je bistveno 
za končne uporabnike, in se izogibati 
neposrednemu ali posrednemu 
finančnemu podpiranju komercialnih 
dejavnosti, ki jih predlagajo zasebni 
finančni subjekti.

__________________ __________________

60 Uredba (EU) 2017/826 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
vzpostavitvi programa Unije za podpiranje 
specifičnih dejavnosti za večje 
vključevanje potrošnikov in drugih 
končnih uporabnikov finančnih storitev v 
oblikovanje politike Unije na področju 
finančnih storitev za obdobje 2017–2020 
(UL L 129, 19.5.2017, str. 17).

60 Uredba (EU) 2017/826 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
vzpostavitvi programa Unije za podpiranje 
specifičnih dejavnosti za večje 
vključevanje potrošnikov in drugih 
končnih uporabnikov finančnih storitev v 
oblikovanje politike Unije na področju 
finančnih storitev za obdobje 2017–2020 
(UL L 129, 19.5.2017, str. 17).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) V zvezi s pilotnim projektom v 
obdobju 2012–2013 in pripravljalnim 
ukrepom v obdobju 2014–2016 je Komisija 
po opravljenem letnem javnem razpisu za 
zbiranje predlogov nepovratna sredstva 
dodelila dvema organizacijama. To sta 
Finance Watch, ki je bila ustanovljena z 
nepovratnimi sredstvi Unije leta 2011 kot 
mednarodno neprofitno združenje po 
belgijskem pravu, in Better Finance, ki je 
nastala kot posledica zaporednih 
reorganizacij in preoblikovanja blagovne 
znamke evropskih združenj vlagateljev in 
delničarjev od leta 2009 naprej. Program za 
krepitev zmogljivosti, ki je bil vzpostavljen 
v okviru Uredbe (EU) št. 2017/826, ti dve 

(43) V zvezi s pilotnim projektom v 
obdobju 2012–2013 in pripravljalnim 
ukrepom v obdobju 2014–2016 je Komisija 
po opravljenem letnem javnem razpisu za 
zbiranje predlogov nepovratna sredstva 
dodelila dvema organizacijama. To sta 
Finance Watch, ki je bil z nepovratnimi 
sredstvi Unije leta 2011 ustanovljen kot 
mednarodno neprofitno združenje po 
belgijskem pravu, in Better Finance, ki je 
nastal kot posledica zaporednih 
reorganizacij in preoblikovanja blagovne 
znamke evropskih združenj vlagateljev in 
delničarjev od leta 2009 naprej. Program za 
krepitev zmogljivosti, ki je bil vzpostavljen 
v okviru Uredbe (EU) št. 2017/826, ti 
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organizaciji opredeljuje kot edina 
upravičenca. Zato je treba ti organizaciji
še naprej financirati v okviru programa. 
Vendar bi bilo treba to financiranje 
pregledati.

organizaciji opredeljuje kot edini 
upravičenki. Zato ju je treba še naprej 
financirati v okviru programa. Vendar bi 
bilo treba to financiranje pregledati. V zvezi 
s tem je treba opozoriti, da če bi program 
za krepitev zmogljivosti in financiranje iz 
njega podaljšali po letu 2020 in bi se 
pojavili še drugi možni upravičenci, lahko 
razpis odprli vsem drugim organizacijam, 
ki izpolnjujejo merila in prispevajo k 
ciljem programa, in sicer v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/826.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Visokokakovostna evropska 
statistika, ki je razvita, pripravljena in 
izkazana v okviru evropskega statističnega 
programa, je bistvenega pomena za 
odločanje na podlagi dokazov in bi morala 
biti na voljo pravočasno ter prispevati k 
izvajanju politik Unije, kot izhajajo iz 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
predvsem okrepljenega in celostnega 
ekonomskega upravljanja, socialne, 
gospodarske in ozemeljske kohezije, 
trajnostnega razvoja, kmetijske politike, 
socialne razsežnosti Evrope in 
globalizacije.

(48) Visokokakovostna evropska 
statistika, ki je pripravljena, izmenjana in 
izkazana ter se dosledno uporablja na 
ravni Unije in v državah članicah, bi 
morala biti na voljo pravočasno ter bi 
morala prispevati k izvajanju politik Unije, 
kot izhajajo iz člena 3 Pogodbe o Evropski 
uniji in Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, predvsem okrepljenega in celostnega 
ekonomskega upravljanja, socialne, 
gospodarske in ozemeljske kohezije, 
trajnostnega razvoja, kmetijske politike, 
socialne razsežnosti Evrope in 
globalizacije.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Evropska statistika je nujno 
potrebna za odločanje Unije ter za merjenje 
smotrnosti in učinka pobud Unije. Zato bi 
moralo biti zagotovljeno neprekinjeno 
zagotavljanje in razvoj evropske statistike s 

(49) Evropska statistika je nujno 
potrebna za odločanje Unije ter za merjenje 
smotrnosti in učinka več pobud Unije. 
Poskrbeti bi morali za njihovo
neprekinjeno zagotavljanje in razvoj, ki bi 
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sprejetjem pristopa na ravni Unije ter 
preseganjem vidika notranjega trga, da se 
zajamejo vse dejavnosti in področja 
politike Unije, vključno z opolnomočenjem 
podjetij in državljanov za sprejemanje 
informiranih odločitev.

presegala vidik notranjega trga, z 
nacionalno in po možnosti regionalno 
razčlenitvijo, da se zajamejo vse že 
obstoječe in potencialne dejavnosti in 
področja politike, vključno z 
opolnomočenjem evropskih državljanov, 
podjetij in uprav za sprejemanje 
informiranih odločitev.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Program je bil predložen v 
predhodni pregled odboru za evropski 
statistični sistem v skladu z Uredbo (ES) 
št. 223/2009.

(51) Program je bil predložen v 
predhodni pregled odboru za evropski 
statistični sistem v skladu z Uredbo (ES) 
št. 223/2009 in bi ga bilo treba izvajati ob 
zagotovljenem dejanskem 
parlamentarnem nadzoru.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Glede na vedno večjo medsebojno 
povezanost svetovnega gospodarstva bi 
moral program pri določenih dejavnostih 
še naprej zagotavljati možnost 
vključevanja zunanjih strokovnjakov, kot 
so uradniki tretjih držav ter predstavniki 
mednarodnih organizacij ali gospodarskih 
subjektov.

(60) Glede na vedno večjo medsebojno 
povezanost svetovnega gospodarstva, tudi 
digitalnega, bi moral program pri 
nekaterih dejavnostih še naprej 
zagotavljati možnost vključevanja zunanjih 
strokovnjakov, kot so uradniki tretjih držav 
ter predstavniki mednarodnih organizacij 
ali gospodarskih subjektov.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) Če je primerno, bi se morali ukrepi 
programa uporabiti za sorazmerno 
odpravljanje tržnih pomanjkljivosti ali 
neoptimalnih naložbenih razmer, ne da bi 
se podvajali ali nadomestili zasebno 
financiranje, ter bi morali imeti jasno 
evropsko dodano vrednost.

(71) Ukrepi programa bi morali imeti 
jasno evropsko dodano vrednost in
sorazmerno odpraviti tržne pomanjkljivosti 
ali neoptimalne naložbene razmere, ne da 
bi se podvajali ali nadomestili zasebno 
financiranje.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(81) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta90 ureja obdelavo
osebnih podatkov, ki jo izvajajo države 
članice v okviru te uredbe in pod nadzorom 
pristojnih organov držav članic. Uredba 
(EU) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta91 ureja obdelavo osebnih podatkov, 
ki jo izvaja Komisija v okviru te uredbe in 
pod nadzorom Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov. Vsaka izmenjava ali 
prenos informacij s strani pristojnih 
organov bi morala biti v skladu s predpisi o 
prenosu osebnih podatkov iz Uredbe 
(EU) 2016/679, vsaka izmenjava ali prenos 
informacij s strani Komisije pa v skladu s 
predpisi o prenosu osebnih podatkov iz 
Uredbe (ES) št. 45/2001.

(81) Obdelavo osebnih podatkov, ki jo 
izvajajo države članice v okviru te uredbe 
in pod nadzorom pristojnih organov držav 
članic, ureja Uredba (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta90.
Obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja 
Komisija v okviru te uredbe in pod 
nadzorom Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov, ureja Uredba (EU) 
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta91. Vsaka izmenjava ali prenos 
informacij s strani pristojnih organov, tudi 
v postopku priprave in izkazovanja 
statističnih podatkov, za katerega je 
načelo statistične zaupnosti priznano tudi 
v Uredbi (ES) št. 223/2009, bi morala biti 
v skladu s predpisi o prenosu osebnih 
podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679, vsaka 
izmenjava ali prenos informacij s strani 
Komisije pa v skladu s predpisi o prenosu 
osebnih podatkov iz Uredbe (ES) 
št. 45/2001.

_________________ _________________

90 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 

90 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
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varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

91 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

91 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83) Cilj programa bi moral biti tudi 
zagotoviti večjo prepoznavnost in 
skladnost notranjega trga Unije, 
konkurenčnost podjetij, vključno z MSP, 
ter ukrepe evropske statistike za evropske 
državljane, podjetja in uprave.

(83) Program bi moral tudi zagotoviti 
večjo prepoznavnost in skladnost 
notranjega trga Unije, konkurenčnost 
podjetij, vključno z MSP, ter ukrepe 
evropske statistike za evropske državljane, 
podjetja in uprave.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi program za 
izboljšanje delovanja notranjega trga in 
konkurenčnosti podjetij, vključno z mikro, 
malimi in srednjimi podjetji, ter okvir za 
financiranje razvoja, priprave in 
izkazovanja evropske statistike v smislu 
člena 13 Uredbe (ES) št. 223/2009 (v 
nadaljnjem besedilu: program).

S to uredbo se vzpostavi program za 
izboljšanje delovanja notranjega trga v 
korist vseh državljanov EU, in s tem tudi 
konkurenčnosti podjetij, vključno z mikro, 
malimi in srednjimi podjetji, finančnih 
storitev ter okvira za financiranje zbiranja,
razvoja, priprave in izkazovanja evropske 
statistike, ki bo zajemala vse politike Unije 
iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji in v 
smislu člena 13 Uredbe (ES) št. 223/2009 
(v nadaljnjem besedilu: program).
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „evropska statistika“ pomeni 
statistiko, razvito, pripravljeno in izkazano 
v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009;

(2) „evropska statistika“ pomeni 
statistiko, razvito, pripravljeno in izkazano 
na ravni Unije in držav članic v skladu s 
členom 1 Pogodbe o Evropski uniji in z 
Uredbo (ES) št. 223/2009;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljati visokokakovostno, 
primerljivo in zanesljivo statistiko o 
Evropi, ki podpira oblikovanje, 
spremljanje in ocenjevanje vseh politik 
Unije ter oblikovalcem politik, podjetjem, 
akademskemu svetu, državljanom in 
medijem pomaga sprejemati informirane 
odločitve ter aktivno sodelovati v 
demokratičnem procesu.

(b) razviti, pripraviti in izkazati
visokokakovostno, primerljivo in 
zanesljivo evropsko statistiko, ki podpira 
oblikovanje, spremljanje in ocenjevanje 
vseh politik Unije, vključno s trgovino in 
migracijami, ter državljanom, 
oblikovalcem politik, regulativnim in 
nadzornim organom, podjetjem, 
akademskemu svetu, civilni družbi in 
medijem pomaga sprejemati informirane 
odločitve ter aktivno sodelovati v 
demokratičnem procesu.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) podpirajo razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja in revizije, omogočajo njihovo 
vključevanje v pravo Unije ter spodbujajo 
inovacije in razvoj najboljših praks
korporativnega poročanja;

(ii) podpirajo razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja in revizije, omogočajo njihovo 
vključevanje v pravo Unije in/ali
spodbujajo inovacije in razvoj dobre 
prakse korporativnega poročanja za 
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majhna manjša in večja podjetja;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opolnomočenjem, podpiranjem in 
izobraževanjem potrošnikov, podjetij in 
civilne družbe; zagotavljanjem visoke 
ravni varstva potrošnikov, trajnostne 
potrošnje in varnosti proizvodov, zlasti s 
podpiranjem ukrepov pristojnih izvršilnih 
organov in organizacij, ki zastopajo 
potrošnike, ter sodelovanja; 
zagotavljanjem, da imajo vsi potrošniki 
dostop do pravnih sredstev, in 
zagotavljanjem ustreznih informacij o trgih 
in potrošnikih;

(i) opolnomočenjem, podpiranjem in 
izobraževanjem potrošnikov, podjetij in 
civilne družbe; zagotavljanjem visoke 
ravni varstva potrošnikov s spodbujanjem
trajnostne potrošnje in varnosti proizvodov, 
zlasti s podpiranjem ukrepov pristojnih 
izvršilnih organov in organizacij, ki 
zastopajo potrošnike, ter sodelovanja; 
zagotavljanjem, da imajo vsi potrošniki 
dostop do pravnih sredstev, in 
zagotavljanjem ustreznih, jasnih in 
uporabniku prijaznih informacij o trgih in 
različnih kategorijah finančnih 
produktov;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) krepitvijo sodelovanja potrošnikov, 
drugih končnih uporabnikov finančnih 
storitev in civilne družbe pri oblikovanju 
politike na področju finančnih storitev; 
spodbujanjem boljšega razumevanja 
finančnega sektorja;

(ii) krepitvijo sodelovanja potrošnikov, 
drugih končnih uporabnikov finančnih 
storitev in civilne družbe pri oblikovanju 
politike na področju finančnih storitev; 
spodbujanjem boljšega razumevanja 
finančnega sektorja in različnih kategorij 
finančnih produktov, ki jih je mogoče 
tržiti, ter z zagotavljanjem zanimanja 
potrošnikov za maloprodajne finančne 
storitve;
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pravočasno, nepristransko in 
stroškovno učinkovito pripravljati in 
sporočati visokokakovostno statistiko o 
Evropi s pomočjo okrepljenih partnerstev v 
okviru evropskega statističnega sistema iz 
člena 4 Uredbe (ES) št. 223/2009 in z 
vsemi zadevnimi zunanjimi stranmi ter z 
uporabo različnih podatkovnih virov, 
naprednih metod podatkovne analitike, 
pametnih sistemov in digitalnih tehnologij.

(f) pravočasno, nepristransko in 
stroškovno učinkovito razvijati, 
pripravljati, izkazovati in sporočati 
visokokakovostno evropsko statistiko s 
pomočjo okrepljenih partnerstev v okviru 
evropskega statističnega sistema iz člena 4 
Uredbe (ES) št. 223/2009 in z vsemi 
zadevnimi zunanjimi stranmi ter z uporabo 
različnih podatkovnih virov, naprednih 
metod podatkovne analitike, pametnih 
sistemov in digitalnih tehnologij ter 
zagotoviti nacionalno in, če je mogoče, 
regionalno razčlembo podatkov.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno s podjetji, državljani in 
potrošniki, civilno družbo in javnimi 
organi, s pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljše prakse, spodbujanjem dobrih 
praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno z državljani in potrošniki, 
podjetji, civilno družbo in javnimi organi, s 
pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo in
spodbujanjem dobre prakse, izmenjavo in 
razširjanjem strokovnega znanja in 
izkušenj ter organizacijo usposabljanj;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podpora za učinkovito izvrševanje (d) podpora za učinkovito izvrševanje 
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in posodobitev pravnega okvira Unije in 
njegovega hitrega prilagajanja 
spreminjajočemu se okolju, vključno z 
zbiranjem podatkov in analizami; študije, 
ocene in priporočila politik; organizacija 
predstavitvenih dejavnosti in pilotnih 
projektov; dejavnosti komuniciranja; 
razvoj namenskih orodij informacijske 
tehnologije, ki zagotavljajo pregledno in 
učinkovito delovanje notranjega trga.

in posodobitev pravnega okvira Unije in 
njegovega hitrega prilagajanja 
spreminjajočemu se okolju, zlasti 
digitalnemu, vključno z zbiranjem 
podatkov in analizami; študije, ocene in 
priporočila politik; organizacija 
predstavitvenih dejavnosti in pilotnih 
projektov; dejavnosti komuniciranja; 
razvoj namenskih orodij informacijske 
tehnologije, ki zagotavljajo pregledno in 
učinkovito delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljševanje dostopa MSP do 
trgov, podpora MSP pri obravnavi 
svetovnih in družbenih izzivov ter pri 
poslovni internacionalizaciji in krepitev 
vodilnega industrijskega položaja Unije v 
globalnih vrednostnih verigah, vključno z 
evropsko podjetniško mrežo;

(b) izboljševanje dostopa MSP do 
trgov EU in svetovnih trgov, podpora MSP 
pri obravnavi svetovnih in družbenih 
izzivov ter pri poslovni internacionalizaciji 
in krepitev vodilnega industrijskega 
položaja Unije v globalnih vrednostnih 
verigah, vključno z evropsko podjetniško 
mrežo;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obravnavanje tržnih ovir in 
upravnega bremena ter ustvarjanje 
ugodnega poslovnega okolja za 
opolnomočenje MSP, da izkoristijo
notranji trg;

(c) obravnavanje tržnih ovir, tudi 
geografskih, in upravnega bremena ter 
ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja za 
opolnomočenje MSP iz vseh regij EU, da 
bodo zmožna enako izkoristiti notranji trg;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje rasti podjetij, vključno 
z razvojem znanja in spretnosti, ter 
industrijsko preoblikovanje v proizvodnem 
in storitvenem sektorju;

(d) spodbujanje rasti podjetij v skladu z 
agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, 
vključno z razvojem znanja in spretnosti, 
ter digitalno in industrijsko preoblikovanje 
v proizvodnem in storitvenem sektorju;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija v zvezi z izdatki za 
podporo politiki konkurence in zlasti za 
dejavnosti, ki jih zajema direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi 
vloge organov držav članic, pristojnih za 
konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali 
pravila konkurence in zagotavljali 
pravilno delovanje notranjega trga, v 
svoje letno poročilo vključi pregled 
ukrepov, izvedenih v okviru programa, ki 
ga predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija (EUROSTAT) izvaja 
dejavnosti informiranja in komuniciranja v 
zvezi z uresničevanjem specifičnega cilja 
iz člena 3(2)(f) ter ukrepi in rezultati v 
okviru tega cilja, kadar se nanašajo na 
razvoj, pripravo in izkazovanje evropske 
statistike, ob upoštevanju statističnih načel 
iz Uredbe (ES) št. 223/2009, zlasti tistih o
strokovni neodvisnosti in nepristranskosti.

3. Komisija (EUROSTAT) izvaja 
dejavnosti informiranja in komuniciranja v 
zvezi z uresničevanjem specifičnega cilja 
iz člena 3(2)(f) ter ukrepi in rezultati v 
okviru tega cilja, kadar se nanašajo na 
zbiranje podatkov ter razvoj, pripravo in 
izkazovanje evropske statistike, ob 
upoštevanju statističnih načel iz Uredbe 
(ES) št. 223/2009, zlasti tistih o strokovni 
neodvisnosti in nepristranskosti.

Predlog spremembe 37
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Predlog uredbe
Priloga II – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– boljše merjenje trgovanja s
storitvami, neposrednih tujih naložb, 
globalnih vrednostnih verig in vpliva 
globalizacije na gospodarstva Unije.

– boljše merjenje trgovanja z blagom 
in storitvami, neposrednih tujih naložb, 
globalnih vrednostnih verig in vpliva 
globalizacije na gospodarstva Unije.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Priloga II – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotavljanje visokokakovostne in 
zanesljive statistike za podporo 
evropskemu stebru socialnih pravic ter 
politiki znanj in spretnosti Unije, vključno
s statistiko o trgu dela, zaposlovanju, 
izobraževanju in usposabljanju, prihodku, 
življenjskih pogojih, revščini, neenakosti, 
socialni zaščiti, delu na črno in satelitskih 
računih o znanju in spretnostih;

– zagotavljanje visokokakovostne in 
zanesljive statistike za podporo 
evropskemu stebru socialnih pravic ter 
politiki znanj in spretnosti Unije, a ne zgolj
s statistiko o trgu dela, zaposlovanju, 
izobraževanju in usposabljanju, prihodku, 
življenjskih pogojih, revščini, neenakosti, 
socialni zaščiti, delu na črno in satelitskih 
računih o znanju in spretnostih, pa tudi o 
drugih področjih;
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