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***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni 
trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko 
statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) 
št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0441),

– ob upoštevanju člena 294(2), člena 43(2), člena 168(4)(b) ter členov 114, 173 in 338 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog 
Parlamentu (C8-0254/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne xxxx1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne xxxx2,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter tudi mnenj 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, Odbora za proračun ter Odbora za promet in turizem (A8-0000/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

                                               
1 [UL C 0, 0.0.0000, str. 0].
2 [UL C 0, 0.0.0000, str. 0].
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato je primerno, da se vzpostavi 
program za notranji trg, konkurenčnost
podjetij, vključno z mikro, malimi in 
srednjimi podjetji, ter evropsko statistiko
(v nadaljnjem besedilu: program). Program 
bi bilo treba vzpostaviti za obdobje sedmih 
let, in sicer od leta 2021 do leta 2027.

(7) Zato je primerno, da se vzpostavi 
program za enotni trg za okrepitev 
notranjega trga in izboljšanje njegovega 
delovanja na področju konkurenčnosti
podjetij, zlasti mikro, malih in srednjih 
podjetij, standardizacije, varstva 
potrošnikov, prehranske verige ter 
evropske statistike (v nadaljnjem besedilu: 
program). Program bi bilo treba vzpostaviti 
za obdobje sedmih let, in sicer od leta 2021 
do leta 2027.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 

(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, vključno s 
sektorjem turizma, 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 sodelovanja, zlasti z izmenjavo 
najboljših praks ter oblikovanjem baz 
znanja in kompetenc, vključno z uporabo 
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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 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

strateških javnih naročil. Program 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 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 temelji na 
načelih pravičnosti in preglednosti,
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 boljšemu 
spremljanju razvoja notranjega trga, 
vključno z vplivom novih tehnologij in 
inovativnih poslovnih modelov, opredelitvi 
in odstranitvi preostalih ovir, ter zagotoviti 
regulativni okvir, ki dopušča nove 
inovativne poslovne modele, med drugim 
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socialno podjetništvo.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Regulativne ovire na notranjem 
trgu so bile za številne industrijske 
proizvode odstranjene s pomočjo 
mehanizmov preprečevanja, sprejetjem 
skupnih pravil in z načelom vzajemnega 
priznavanja na področjih, na katerih ne 
veljajo taka pravila Unije. Na področjih, 
kjer ni veljavne zakonodaje Unije, načelo 
vzajemnega priznavanja pomeni, da ima 
blago, ki se zakonito trži v eni državi 
članici, pravico do prostega pretoka in se 
ga lahko prodaja v drugi državi članici. 
Vendar imajo zaradi neustrezne uporabe 
vzajemnega priznavanja podjetja, ki želijo 
vstopiti na trge drugih držav članic, težave. 
Čeprav je povezanost trga na področju 
blaga močna, to vseeno pomeni izgubljene 
priložnosti za širše gospodarstvo. Zato bi 
moral biti cilj tega programa izboljšati 
vzajemno priznavanje na področju blaga in 
zmanjšati število nezakonitega in 
neskladnega blaga, ki vstopa na trg.

(10) Regulativne ovire na notranjem 
trgu so bile za številne industrijske 
proizvode odstranjene s pomočjo 
mehanizmov preprečevanja, sprejetjem 
skupnih pravil in standardov ter z načelom 
vzajemnega priznavanja na področjih, na 
katerih ne veljajo taka pravila Unije. Na 
področjih, kjer ni veljavne zakonodaje 
Unije, načelo vzajemnega priznavanja 
pomeni, da ima blago, ki se zakonito trži v 
eni državi članici, pravico do prostega 
pretoka in se ga lahko prodaja v drugi 
državi članici, če zadevna država članica 
ne nasprotuje trženju blaga. Vendar imajo 
zaradi neustrezne uporabe vzajemnega 
priznavanja podjetja, ki želijo vstopiti na 
trge drugih držav članic, težave. Čeprav je 
povezanost trga na področju blaga močna, 
to vseeno pomeni izgubljene priložnosti za 
širše gospodarstvo. Zato bi moral biti cilj 
tega programa izboljšati vzajemno 
priznavanje na področju blaga in zmanjšati 
število nezakonitega in neskladnega blaga, 
ki vstopa na trg, z usmerjenim 
ozaveščanjem in usposabljanjem, s 
podpiranjem kontaktnih točk za proizvode 
in z boljšim sodelovanjem med pristojnimi 
organi za vzajemno priznavanje.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, internet stvari in 
umetna inteligenca. Če bi prišlo do škode, 
so bistvena stroga pravila o varnosti 
proizvodov in odgovornosti, da se zagotovi 
odziv politike, ki evropskim državljanom, 
vključno s potrošniki in podjetji, omogoča, 
da imajo od takih pravil koristi. Zato bi 
moral program prispevati k hitremu 
prilagajanju in izvrševanju ureditve glede 
odgovornosti za proizvode, ki spodbuja 
inovacije.

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, internet stvari in 
umetna inteligenca. Če bi prišlo do škode, 
so bistvena stroga pravila o varnosti 
proizvodov in jasnost v zvezi z
odgovornostjo, pa tudi dosledno 
izvrševanje pravil, da se zagotovi odziv 
politike, ki evropskim državljanom, 
vključno s potrošniki in podjetji, omogoča, 
da imajo od takih pravil koristi. Zato bi 
moral program prispevati k hitremu 
prilagajanju in izvrševanju ureditve glede 
odgovornosti za proizvode, ki spodbuja 
inovacije, ter hkrati zagotavljati varnost in 
zaščito uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dajanje na trg izdelkov, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije, postavlja 
skladne izdelke v slabši položaj in lahko 
ogrozi potrošnike. Mnogi podjetniki ne 
upoštevajo pravil zaradi pomanjkanja 
znanja ali namenoma, da bi pridobili 
konkurenčno prednost. Organi za nadzor 
trga imajo pogosto na voljo premalo 
finančnih sredstev in so omejeni z 
nacionalnimi mejami, medtem ko 
podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 

(12) Dajanje izdelkov, ki niso skladni z 
zakonodajo Unije, na trg, ne glede na to, 
ali so ti izdelki dani na trg tradicionalno 
ali elektronsko, in ne glede na to, ali so 
proizvedeni v Uniji ali vanjo vstopijo iz 
tretjih držav, ogroža evropske državljane 
in potrošnike. Gospodarski subjekti, ki 
prodajajo skladne izdelke, se soočajo z 
izkrivljeno konkurenco zaradi subjektov, 
ki ne upoštevajo pravil zaradi pomanjkanja 
znanja ali namenoma, da bi pridobili 
konkurenčno prednost. Organi za nadzor 
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organi za nadzor trga velike težave pri 
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, in pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji. Zato bi si 
program moral prizadevati za krepitev 
skladnosti izdelkov, tako da bi 
podjetnikom zagotovil prave spodbude, 
okrepil preglede skladnosti in spodbudil 
tesnejše čezmejno sodelovanje med 
izvršilnimi organi. Program bi prav tako 
moral prispevati k utrditvi obstoječega 
okvira za dejavnosti nadzora trga; 
spodbujati skupne ukrepe organov za 
nadzor trga iz različnih držav članic, 
izboljšati izmenjavo informacij ter 
spodbujati zbliževanje in tesnejše 
povezovanje dejavnosti nadzora trga.

trga imajo pogosto na voljo premalo 
finančnih sredstev in so omejeni z 
nacionalnimi mejami, medtem ko 
podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 
organi za nadzor trga, ker nimajo fizičnega 
dostopa do izdelkov, velike težave pri 
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji ali pri 
izvajanju ocen tveganja ali varnostnih 
pregledov. Zato bi si program moral 
prizadevati za krepitev skladnosti izdelkov, 
tako da bi okrepil nadzor trga, 
gospodarskim subjektom zagotovil jasna, 
pregledna in celovita pravila, okrepil 
preglede skladnosti in spodbudil tesnejše 
čezmejno sodelovanje med izvršilnimi 
organi. Program bi prav tako moral 
prispevati k utrditvi obstoječega okvira za 
dejavnosti nadzora trga; spodbujati skupne 
ukrepe organov za nadzor trga iz različnih 
držav članic, izboljšati izmenjavo 
informacij ter spodbujati zbliževanje in 
tesnejše povezovanje dejavnosti nadzora 
trga, zlasti tako, da bi zagotovil dosledno 
izvajanje določb Uredbe (EU) 2018/858 
Evropskega parlamenta in Sveta1a, da bi 
se preprečila prodaja neskladnih izdelkov 
evropskim državljanom.

__________________

1a Uredba (EU) 2018/858 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
odobritvi in tržnem nadzoru motornih 
vozil in njihovih priklopnikov ter 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, 
spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in 
(ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi 
Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 
14.6.2018, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Varnost izdelkov je skupna skrb. 
Organi za ugotavljanje skladnosti 
preverjajo, ali izdelki izpolnjujejo 
varnostne zahteve, preden so dani na trg. 
Zato je izredno pomembno, da so organi za 
ugotavljanje skladnosti zanesljivi in 
usposobljeni. Unija je vzpostavila sistem 
akreditacije organov za ugotavljanje 
skladnosti, ki preverja njihovo 
usposobljenost, nepristranskost in 
neodvisnost. Tako je zdaj glavni izziv 
ohranjanje akreditacijskega sistema v 
skladu z najnovejšim tehničnim razvojem 
in zagotavljanje, da se uporablja z enako 
strogostjo po vseh Uniji. Program bi zato 
moral podpirati ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili, da organi za ugotavljanje 
skladnosti še naprej izpolnjujejo zakonske 
zahteve, ter okrepili evropski akreditacijski 
sistem, zlasti na novih področjih politike, s 
podpiranjem Evropskega združenja za 
akreditacijo (EA) iz člena 14 Uredbe (ES) 
št. 765/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta48.

(13) Varnost izdelkov je skupna skrb. 
Organi za ugotavljanje skladnosti 
preverjajo, ali izdelki izpolnjujejo 
varnostne zahteve, preden so dani na trg. 
Zato je izredno pomembno, da so organi za 
ugotavljanje skladnosti zanesljivi in 
usposobljeni. Unija je vzpostavila sistem 
akreditacije organov za ugotavljanje 
skladnosti, ki preverja njihovo 
usposobljenost, nepristranskost in 
neodvisnost. Vendar se Uredba (ES) št. 
765/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta48 na nacionalni ravni izvaja na 
veliko različnih načinov. Razlike se 
nanašajo na razdelitev pristojnosti med 
organi za nadzor trga in notranje 
mehanizme usklajevanja na nacionalni 
ravni, ravni uporabljenih finančnih 
sredstev, namenjenih za nadzor trga, 
strategij in pristopov za nadzor trga, pa 
tudi na ravni pooblastil v zvezi z 
neskladnimi izdelki in stopnje kazni za 
kršitve, kar povzroča razdrobljeno 
izvrševanje harmonizacijske zakonodaje 
Unije. Zaradi razdrobljenosti je nadzor 
trga v nekaterih državah članicah strožji 
kot v drugih, kar lahko omaje odvračilni 
učinek zakonodaje ter ustvari neenake 
konkurenčne pogoje za podjetja v 
nekaterih državah članicah in povzroči 
morebitna neravnotežja glede ravni 
varnosti izdelkov v Uniji. Tako je zdaj 
glavni izziv ohranjanje akreditacijskega 
sistema v skladu z najnovejšim tehničnim 
razvojem in zagotavljanje, da se uporablja 
z enako strogostjo po vsej Uniji. Program 
bi zato moral podpirati ukrepe, s katerimi 
bi zagotovili, da organi za ugotavljanje 
skladnosti še naprej izpolnjujejo zakonske 
zahteve, ter okrepili evropski akreditacijski 
sistem, zlasti na novih področjih politike, s 
podpiranjem Evropskega združenja za 
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akreditacijo (EA) iz člena 14 Uredbe (ES) 
št. 765/2008.

__________________ __________________

48 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 (UL 
L 218, 13.8.2008, str. 30).

48 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 (UL 
L 218, 13.8.2008, str. 30).

Or. en

Predlog spremembe 8

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) Razvoj e-trgovanja prinaša 
nekatere v zvezi z varovanjem zdravja in 
varnosti končnih uporabnikov neskladnih 
izdelkov. Ker zaradi razvoja spletne 
trgovine in potovalnih storitev potrošniški 
trgi ne poznajo meja, je pomembno 
zagotoviti, da lahko potrošniki, ki 
prebivajo v Uniji, izkoristijo enakovredno
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, kar 
zadeva izmenjavo informacij o neskladnih 
izdelkih, nedavnem znanstvenem 
napredku in novih tehnologijah, novih 
tveganjih ter drugih vidikih, povezanih z 
dejavnostmi nadzora.

Or. en
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Predlog spremembe 9

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 
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.

(16) Za doseganje ciljev programa in za 
olajševanje življenja državljanov in 
podjetij je treba vzpostaviti 
visokokakovostne in k uporabniku 
usmerjene javne storitve ter še bolj okrepiti 
prizadevanja v zvezi z e-upravo in e-vlado. 
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 razpoložljivost najnovejših 
informacij o pravicah podjetij in 
državljanov ter informacij, ki pojasnjujejo 
upravne formalnosti. Poleg tega sta 
bistvenega pomena pravno svetovanje in 
pomoč pri reševanju problemov, ki 
nastajajo na čeznacionalni ravni. Nadalje je 
potrebno enostavno in učinkovito 
povezovanje nacionalnih uprav ter 
ocenjevanje, kako notranji trg deluje v 
praksi. Obstoječa orodja za upravljanje 
notranjega trga že imajo pomembno vlogo 
pri lažjem doseganju teh ciljev. V ta 
namen in da bi dohajali tehnološki in 
tržni napredek, pa tudi nove regulativne 
izzive in izzive v zvezi z izvrševanjem, bi 
moral program podpirati krepitev 
kakovosti, prepoznavnosti in preglednosti 
ter varnosti orodij za upravljanje 
notranjega trga. Ta program bi zato za 
izboljšanje vsakodnevnega življenja 
državljanov in zmožnosti podjetij za 
čezmejno trgovanje med drugim 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.
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Or. en

Predlog spremembe 10

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 
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 digitalnim napredkom,
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.
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Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Prenekatera težava Unije na 
področju konkurenčnosti je povezana s 
težavnim dostopanjem MSP do 
financiranja, saj le stežka izkažejo svojo 
kreditno sposobnost in nimajo zadostnih 
jamstev. Dodatni izzivi, povezani s 
financiranjem, izhajajo iz potrebe MSP, da 
ostanejo konkurenčna, na primer z 
dejavnostmi za digitalizacijo, 
internacionalizacijo in inovacije ter 
krepitvijo delovne sile. Omejen dostop do 
financiranja slabo vpliva na ustanavljanje, 
rast in preživetje podjetij ter na 
pripravljenost novih podjetnikov, da bi 
prevzeli poslovno uspešna podjetja z
nasledstvom.

(24) Prenekatera težava Unije na 
področju konkurenčnosti je povezana s 
težavnim dostopanjem MSP do 
financiranja, saj le stežka izkažejo svojo 
kreditno sposobnost in nimajo zadostnih 
jamstev. Dodatni izzivi, povezani s 
financiranjem, izhajajo iz potrebe MSP, da 
ostanejo konkurenčna, na primer z 
dejavnostmi za digitalizacijo, 
internacionalizacijo in inovacije ter 
krepitvijo delovne sile. Omejen dostop do 
financiranja slabo vpliva na ustanavljanje, 
rast in preživetje podjetij ter na 
pripravljenost novih podjetnikov, da bi 
prevzeli poslovno uspešna podjetja z 
nasledstvom. Posebno pozornost bi bilo 
treba nameniti mikropodjetjem, podjetjem, 
ki se ukvarjajo z obrtnimi dejavnostmi, in 
socialnim podjetjem. Posvetiti bi se morali 
tudi potencialnim, novim in mladim 
podjetnikom in podjetnicam ter drugim 
posebnim ciljnim skupinam, kot so 
starejši ljudje, priseljenci in podjetniki iz 
prikrajšanih ali ranljivih družbenih 
skupin, na primer invalidi, pa tudi 
spodbujanju prevzemov med podjetji, 
odcepljenih podjetij ter drugih priložnosti 
za podjetnike.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Cilj programa bi moral biti 
ozaveščanje potrošnikov, podjetij, civilne 
družbe in organov o zakonodaji s področja 
potrošnikov in varnosti proizvodov EU ter 
ozaveščanje potrošnikov in njihovih 
predstavniških organizacij na nacionalni 
ravni in ravni Unije, predvsem s 
podpiranjem evropske potrošniške 
organizacije BEUC (Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs), ki je 
uveljavljena in priznana nevladna 
organizacija, ki zastopa interese 
potrošnikov v zvezi z vsemi ustreznimi 
politikami Unije, ter evropskega združenja 
za usklajevanje zastopanja potrošnikov pri 
standardizaciji ANEC (European 
Association for the Coordination of 
Consumer Representation in 
Standardisation), ki predstavlja interese 
potrošnikov v zvezi z vprašanji 
standardizacije. Tako bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti novim tržnim potrebam 
glede spodbujanja trajnostne potrošnje in 
preprečevanja ranljivosti ter izzivom, ki jih 
povzroča digitalizacija gospodarstva ali 
razvoj novih vzorcev porabe in poslovnih 
modelov. Program bi moral podpreti razvoj 
ustreznih informacij o trgih, izzivih politik, 
novih vprašanjih in vedenju ter objavo 
pregledov stanja potrošniških trgov Unije.

(37) Cilj programa bi moral biti 
ozaveščanje potrošnikov, podjetij, civilne 
družbe in organov o zakonodaji s področja 
potrošnikov in varnosti proizvodov EU ter 
ozaveščanje potrošnikov in njihovih 
predstavniških organizacij na nacionalni 
ravni in ravni Unije, predvsem s 
podpiranjem evropske potrošniške 
organizacije BEUC (Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs), ki je 
uveljavljena in priznana nevladna 
organizacija, ki zastopa interese 
potrošnikov v zvezi z vsemi ustreznimi 
politikami Unije, ter evropskega združenja 
za usklajevanje zastopanja potrošnikov pri 
standardizaciji ANEC (European 
Association for the Coordination of 
Consumer Representation in 
Standardisation), ki predstavlja interese 
potrošnikov v zvezi z vprašanji 
standardizacije. Tako bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti novim tržnim potrebam 
glede spodbujanja trajnostne potrošnje in 
preprečevanja ranljivosti ter izzivom, ki jih 
povzročajo digitalizacija gospodarstva, 
povezani izdelki, internet stvari, umetna 
inteligenca in uporaba algoritmov ali 
razvoj novih vzorcev porabe in poslovnih 
modelov, zlasti socialnega podjetništva in 
sodelovalnega gospodarstva. Program bi 
moral podpreti razvoj ustreznih informacij 
o trgih, izzivih politik, novih vprašanjih in 
vedenju ter objavo pregledov stanja 
potrošniških trgov Unije.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Mreža evropskih potrošniških 
centrov pomaga potrošnikom izkoristiti 
prednosti njihovih potrošniških pravic v 
Uniji pri čezmejnem nakupu blaga in 
storitev na notranjem trgu in v EGP prek 
spleta ali na potovanju. Močna mreža 
tridesetih centrov, ki jo skupaj financirajo 
potrošniški programi Unije, je v več kot 
desetih letih dokazala svojo dodano 
vrednost za krepitev zaupanja potrošnikov 
in trgovcev na notranjem trgu. Obravnava 
več kot 100 000 zahtev potrošnikov letno 
ter prek svojih medijskih in spletnih 
informacijskih dejavnosti dosega milijone 
državljanov. Je ena izmed najbolj cenjenih 
podpornih mrež Unije za državljane in 
večina centrov ima kontaktne točke za 
pravo notranjega trga, kot je Direktiva 
2006/123/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta59; ocena te mreže poudarja 
pomembnost njenega nadaljnjega 
delovanja. Mreža namerava razviti 
dogovore o vzajemnosti s podobnimi 
organi v tretjih državah.

(39) Program bi moral podpreti tudi 
mrežo evropskih potrošniških centrov, ki
pomaga potrošnikom izkoristiti prednosti 
njihovih potrošniških pravic v Uniji pri 
čezmejnem nakupu blaga in storitev na 
notranjem trgu in v EGP prek spleta ali na 
potovanju. Močna mreža tridesetih centrov, 
ki jo skupaj financirajo potrošniški 
programi Unije, je v več kot desetih letih 
dokazala svojo dodano vrednost za 
krepitev zaupanja potrošnikov in trgovcev 
na notranjem trgu. Obravnava več kot 
100 000 zahtev potrošnikov letno ter prek 
svojih medijskih in spletnih informacijskih 
dejavnosti dosega milijone državljanov. Je 
ena izmed najbolj cenjenih podpornih mrež 
Unije za državljane in večina centrov ima 
kontaktne točke za pravo notranjega trga, 
kot je Direktiva 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta59; ocena te mreže 
poudarja pomembnost njenega nadaljnjega 
delovanja. Mreža evropskih potrošniških 
centrov je lahko tudi pomemben vir 
informacij o izzivih in težavah, s katerimi 
se potrošniki soočajo na lokalni ravni ter 
so relevantni za oblikovanje politik Unije 
in zaščito interesov potrošnikov. Zato bi 
program moral omogočati oblikovanje in 
krepitev sinergij med zastopanjem 
potrošnikov na lokalni ravni in ravni 
Unije, da bi se okrepilo zagovarjanje 
potrošnikov. Mreža namerava razviti 
dogovore o vzajemnosti s podobnimi 
organi v tretjih državah.

__________________ __________________

59 Direktiva 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 
376, 27.12.2006, str. 36).

59 Direktiva 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 
376, 27.12.2006, str. 36).

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Preverjanje ustreznosti prava Unije 
na področju varstva potrošnikov in trženja, 
ki ga je Komisija izvedla maja 2017, je 
izpostavilo potrebo po boljšem izvrševanju 
pravil in olajševanju pravnega varstva, 
kadar so potrošniki oškodovani zaradi 
kršitev potrošniške zakonodaje. Posledično 
je Komisija aprila 2018 sprejela „novi 
dogovor za potrošnike“, da bi med drugim 
zagotovila enako obravnavo potrošnikov 
na celotnem notranjem trgu v zvezi s 
standardi neenake kakovosti, večjo 
zmogljivost držav članic za izvrševanje, 
boljšo varnost proizvodov, okrepljeno 
mednarodno sodelovanje in nove možnosti 
pravnih sredstev, predvsem s pomočjo 
zastopniških tožb kvalificiranih subjektov. 
Program bi moral med drugim podpirati 
potrošniško politiko z ozaveščanjem, 
krepitvijo znanja in zmogljivosti, 
izmenjavo najboljših praks potrošniških 
organizacij in organov za varstvo 
potrošnikov, mreženjem in razvojem tržne 
inteligence, krepitvijo dokazov o delovanju 
notranjega trga v korist potrošnikom ter 
razvojem informacijskotehnoloških 
sistemov in komunikacijskih orodij.

(40) Preverjanje ustreznosti prava Unije 
na področju varstva potrošnikov in trženja, 
ki ga je Komisija izvedla maja 2017, je 
izpostavilo potrebo po boljšem izvrševanju 
pravil in olajševanju pravnega varstva, 
kadar so potrošniki oškodovani zaradi 
kršitev potrošniške zakonodaje. Posledično 
je Komisija aprila 2018 sprejela „novi 
dogovor za potrošnike“, da bi med drugim 
zagotovila enako obravnavo potrošnikov 
na celotnem notranjem trgu v zvezi s 
čezmejnimi primeri, kot je prodaja 
neskladnih izdelkov v sektorju motornih 
vozil, standardi neenake kakovosti izdelkov 
ali težavami potnikov, ki obtičijo na 
letališčih zaradi odpovedi velikega števila 
letov, večjo zmogljivost držav članic za 
izvrševanje, boljšo varnost proizvodov, 
okrepljeno mednarodno sodelovanje in 
nove možnosti pravnih sredstev, predvsem 
s pomočjo zastopniških tožb kvalificiranih 
subjektov. Program bi moral med drugim 
podpirati potrošniško politiko z 
ozaveščanjem, krepitvijo znanja in 
zmogljivosti, izmenjavo najboljših praks 
potrošniških organizacij in organov za 
varstvo potrošnikov, mreženjem in 
razvojem tržne inteligence, krepitvijo 
dokazov o delovanju notranjega trga v 
korist potrošnikom ter razvojem 
informacijskotehnoloških sistemov in 
komunikacijskih orodij.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Ukrepi, ki se izvajajo na podlagi 
prejšnjih programov in proračunskih vrstic, 
so se izkazali za ustrezne in bi jih bilo treba 
ohraniti. Cilj novih ukrepov, uvedenih v 
okviru programa, je zlasti okrepiti dobro 
delujoč notranji trg. Za bolj enostavno in 
prožno izvajanje programa ter s tem za 
boljše doseganje njegovih ciljev bi morali 
biti ukrepi opredeljeni le v smislu okvirnih 
in splošnih kategorij. V program bi bilo 
treba vključiti tudi sezname okvirnih 
dejavnosti v zvezi s specifičnimi cilji na 
področju konkurenčnosti ali posebnih 
dejavnosti, ki izhajajo iz predpisanih 
zahtev, na primer na področjih 
standardizacije, ureditve prehranske verige 
in evropske statistike.

(58) Ukrepi, ki se izvajajo na podlagi 
prejšnjih programov in proračunskih vrstic, 
so se izkazali za ustrezne in bi jih bilo treba 
ohraniti. Cilj novih ukrepov, uvedenih v 
okviru programa, je zlasti okrepiti dobro 
delujoč notranji trg. Za bolj enostavno in 
prožno izvajanje programa ter s tem za 
boljše doseganje njegovih ciljev bi morali 
biti ukrepi opredeljeni le v smislu okvirnih 
in splošnih kategorij. V program bi bilo 
treba vključiti tudi sezname okvirnih 
dejavnosti v zvezi s specifičnimi cilji na 
področju konkurenčnosti ali posebnih 
dejavnosti, ki izhajajo iz predpisanih 
zahtev, na primer na področjih nadzora 
trga in varnosti izdelkov, potrošnikov,
standardizacije, ureditve prehranske verige 
in evropske statistike.

Or. en

Predlog spremembe 16

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 enotni
trg za krepitev notranjega trga in 
izboljšanje njegovega delovanja na 
področjih konkurenčnosti podjetij, zlasti 
mikro, malih in srednjih podjetij, 
standardizacije, varstva potrošnikov, 
prehranske verige, ter okvir za 
financiranje razvoja, priprave in 
izkazovanja evropske statistike (v 
nadaljnjem besedilu: program).

Or. en
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Predlog spremembe 17

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 in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov z 
zagotavljanjem enotne in visoke ravni 
varstva potrošnikov, ozaveščanjem o 
pravu Unije na področju enotnega trga 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

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga, omogočiti lažje preprečevanje in 
odstranjevanje ovir, podpirati razvoj, 
izvajanje in izvrševanje prava Unije na 
področjih notranjega trga blaga in 
storitev, javnih naročil, nadzora trga ter 
na področjih prava gospodarskih družb, 
pogodbenega in nepogodbenega prava, 
preprečevanja pranja denarja, prostega 
pretoka kapitala, finančnih storitev in 
konkurence, vključno z razvojem orodij 
upravljanja;

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga z:

Or. en
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Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) omogočanjem lažjega 
preprečevanja in odstranjevanja ovir,
podpiranjem razvoja, izvajanja in 
izvrševanja prava Unije na področjih 
notranjega trga blaga in storitev, javnih 
naročil, nadzora trga ter na področjih 
prava gospodarskih družb, pogodbenega 
in nepogodbenega prava, preprečevanja 
pranja denarja, prostega pretoka kapitala, 
finančnih storitev in konkurence, 
vključno z razvojem orodij upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) podpiranjem učinkovitega nadzora 
trga in varnosti izdelkov v Uniji, zato da bi 
bili na trgu Unije le varni in skladni 
izdelki, ki jamčijo visoko raven varstva 
potrošnikov, in to vključno z izdelki, ki se 
prodajajo po spletu.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšati konkurenčnost podjetij s 
posebnim poudarkom na MSP ter z ukrepi, 
ki MSP ponujajo različne oblike podpore, 
omogočiti dostop do trgov, vključno z 
internacionalizacijo MSP, ugodnim 
poslovnim okoljem za MSP, 
konkurenčnostjo sektorjev, modernizacijo 
industrije in spodbujanjem podjetništva;

(b) izboljšati konkurenčnost podjetij s 
posebnim poudarkom na MSP ter z ukrepi, 
ki MSP ponujajo različne oblike podpore, 
omogočiti dostop do trgov, vključno z 
internacionalizacijo MSP, ugodnim 
poslovnim okoljem za MSP, 
konkurenčnostjo sektorjev, kot je turizem,
modernizacijo industrije in spodbujanjem 
podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) omogočajo financiranje evropske 
standardizacije in sodelovanje 
zainteresiranih strani pri določanju 
evropskih standardov;

(i) omogočajo financiranje evropskih 
organov za standardizacijo in sodelovanje 
zainteresiranih strani pri določanju 
evropskih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zavzemati se za interese 
potrošnikov ter zagotoviti visoko raven 
varstva potrošnikov in varnosti proizvodov 
z:

(d) zavzemati se za interese 
potrošnikov ter zagotoviti enotno in visoko 
raven varstva potrošnikov in varnosti 
proizvodov z:

Or. en
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Obrazložitev

Varnost izdelkov je prestavljena v člen 3, odstavek 2, točko (a)(ii) (novo), tj. nov cilj v zvezi z 
nadzorom trga in varnostjo izdelkov.

Predlog spremembe 24

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, trajnostne 
potrošnje, zlasti s podpiranjem ukrepov 
pristojnih izvršilnih organov in organizacij, 
ki zastopajo potrošnike, ter sodelovanja, 
zlasti pri obravnavanju izzivov, ki so 
povezani z obstoječimi in novimi 
tehnologijami; zagotavljanjem, da imajo 
vsi potrošniki dostop do učinkovitih
pravnih sredstev, in zagotavljanjem 
ustreznih informacij o trgih in potrošnikih;

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) 396 200 000 EUR v tekočih cenah 
za cilj iz člena 3(2)(a)(ii).

Or. en

Obrazložitev

Za financiranje nadzora trga, varnosti izdelkov in homologacije v skladu z oceno učinka 
programa za enotni trg ter oceno učinka uredbe o izvrševanju in skladnosti se predlaga 
namenska proračunska vrstica.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Preostali znesek se uporabi za 
financiranje ukrepov, zlasti v okviru cilja 
iz člena 3(2)(a)(i) in člena 3(2)(c), v zvezi 
z notranjim trgom blaga in storitev, kot so 
orodja za upravljanje notranjega trga, 
politika konkurence, vzajemno 
priznavanje in standardizacijske 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec predlaga natančno opredelitev ukrepov, ki se bodo financirali s preostalim 
zneskom skupnih sredstev.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, predvsem za 
dejavnosti pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja ter za 
izkoriščanje informacijskotehnoloških 
omrežij, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo podatkov, pa tudi za uporabo in 
razvoj korporativnih 
informacijskotehnoloških orodij.

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, predvsem za 
dejavnosti pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja ter za 
izkoriščanje informacijskotehnoloških 
omrežij, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo podatkov, pa tudi za uporabo in 
razvoj korporativnih 
informacijskotehnoloških orodij. 
Proračun, dodeljen za tehnično in 
upravno pomoč, ne presega 5 % vrednosti 
finančnih sredstev iz odstavka 1.

Or. en
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Obrazložitev

Zgornja meja 5 % za delež finančnih dodelitev za tehnično in upravno pomoč v okviru 
programa se predlaga za zagotovitev, da bo znaten delež sredstev namenjen oprijemljivim 
ukrepom v okviru ciljev programa.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Do financiranja so upravičeni 
naslednji ukrepi, s katerimi se 
uresničujejo specifični cilji iz 
člena 3(2)(a)(ii):

(a) usklajevanje in sodelovanje med 
organi za nadzor trga in drugimi 
zadevnimi organi držav članic, zlasti z 
mrežo Unije za skladnost izdelkov;

(b) razvoj in vzdrževanje orodij 
informacijske tehnologije za izmenjavo 
informacij o nadzoru trga in kontrolah na 
zunanjih mejah;

(c) podpora za razvoj skupnih ukrepov in 
preskušanje na področju varnosti in 
skladnosti izdelkov, med drugim v zvezi s 
preskušanjem nevarnih izdelkov, 
povezanih izdelkov in izdelkov, ki se 
prodajajo po spletu;

(d) sodelovanje in izmenjava najboljših 
praks med organi za nadzor trga in 
zadevnimi organi iz tretjih držav ter 
njihovi skupni projekti;

(e) podpora za strategije za nadzor trga, 
znanje in zbiranje obveščevalnih 
podatkov, preskušanje zmogljivosti in 
infrastrukture, medsebojne preglede, 
programe usposabljanja, tehnično pomoč 
ter krepitev zmogljivosti za organe za 
nadzor trga;

(f) ukrepi za obravnavanje novih 
varnostnih in gospodarskih tveganj, 
povezanih z globalizacijo proizvodne 
verige, neposredno spletno prodajo in 
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nenehnim uvajanjem inovacij na 
področju izdelkov in storitev za potrošnike 
ter

(g) ocena homologacijskih postopkov in 
preverjanja skladnosti motornih vozil, ki 
jo izvede Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka d

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, vključno 
z razvojem digitalnega in podjetniškega
znanja in spretnosti, ter digitalno in
industrijsko preoblikovanje v proizvodnem 
in storitvenem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpiranje konkurenčnosti podjetij 
in celotnih gospodarskih sektorjev ter 
pomoč MSP pri uvajanju inovacij in 
sodelovanju v vrednostnih verigah s 
pomočjo strateškega povezovanja 
ekosistemov in grozdov, vključno s skupno 
pobudo grozdov;

(e) podpiranje konkurenčnosti podjetij 
in celotnih gospodarskih sektorjev ter 
pomoč MSP pri uvajanju inovacij in 
posebej sprejemanju novih poslovnih 
modelov, zlasti tistih, ki so povezani s 
socialnim in sodelovalnim gospodarstvom, 
pa tudi pri uvajanju sodelovanja v 
vrednostnih verigah s pomočjo strateškega 
povezovanja ekosistemov in grozdov, 
vključno s skupno pobudo grozdov;

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Do financiranja so upravičeni 
naslednji ukrepi, s katerimi se 
uresničujejo specifični cilji iz 
člena 3(2)(d)(i):

(a) izboljšanje ozaveščenosti potrošnikov 
in izobraževanja potrošnikov o njihovih 
pravicah ter opolnomočenje potrošnikov 
na področju soočanja z novimi izzivi, ki 
izhajajo iz tehnološkega razvoja in 
digitalizacije, zlasti ranljivih potrošnikov;

(b) ukrepi za zagotavljanje dostopa za vse 
potrošnike in trgovce do kakovostnega 
izvensodnega reševanja sporov in 
spletnega reševanja sporov ter informacij 
o možnostih pravnega varstva;

(c) ukrepi v podporo doslednejšemu 
izvrševanju potrošniške zakonodaje, 
vključno z učinkovitim usklajevanjem in 
sodelovanjem med nacionalnimi 
izvršilnimi organi ter sodelovanjem s 
tretjimi državami na področju izvrševanja.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravni subjekti s sedežem v tretji državi, 
ki ni pridružena programu, lahko 
sodelujejo v naslednjih ukrepih:

Komisija lahko pravnim subjektom s 
sedežem v tretji državi, ki ni pridružena 
programu, dovoli sodelovanje v naslednjih 
ukrepih:

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Subjekti, ki sodelujejo v ukrepih iz točk a) 
in b), niso upravičeni do finančnih 
prispevkov Unije, razen kadar je to za 
program nujno, zlasti kar zadeva 
konkurenčnost in dostop do trgov za 
podjetja Unije ali kar zadeva varstvo 
potrošnikov, ki prebivajo v Uniji. Ta 
izjema ne velja za pridobitne subjekte.

Subjekti, ki sodelujejo v ukrepih iz točk a) 
in b), niso upravičeni do finančnih 
prispevkov Unije, zlasti če obstaja 
tveganje prenosa inovativnih tehnologij 
ali strokovnega znanja, razen kadar je to 
za program nujno, zlasti kar zadeva 
konkurenčnost in dostop do trgov za 
podjetja Unije ali kar zadeva varstvo 
potrošnikov, ki prebivajo v Uniji. Ta 
izjema ne velja za pridobitne subjekte.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s točko (e) prvega odstavka 
tega člena se na Komisijo v skladu s 
členom 20 prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
prilagodi seznam subjektov, ki so v okviru 
programa upravičeni do nepovratnih 
sredstev za ukrepe izvajanja posebnih 
ciljev iz člena 3(2)(d)(i).

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila za ocenjevanje in dodelitev Odbori za ocenjevanje

Or. en

Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program se izvaja s programi dela 
iz člena 110 finančne uredbe. V programih 
dela se po potrebi določi skupni znesek, 
namenjen za operacije mešanega 
financiranja.

1. Program se izvaja s programi dela v 
skladu s členom 110 finančne uredbe.
Programi dela so letni ali večletni, v njih 
pa se zlasti navedejo zastavljeni cilji, 
pričakovani rezultati, način izvajanja in 
skupni znesek finančnega načrta. V njih 
se navedejo tudi podroben opis ukrepov, 
za katere je predvideno financiranje, 
znesek, dodeljen za posamezen ukrep, in 
okvirni časovni načrt izvajanja. V 
programih dela se po potrebi določi skupni 
znesek, namenjen za operacije mešanega 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena programa se 
opravi, ko je na voljo dovolj informacij o 
izvajanju programa, vendar najpozneje v 
štirih letih od začetka izvajanja programa.

2. Komisija najpozneje [v štirih letih 
od začetka izvajanja programa] pripravi 
vmesno ocenjevalno poročilo programa o 
uresničitvi ciljev ukrepov, podprtih v 
okviru programa, rezultatih in učinkih, 
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učinkovitosti uporabe sredstev in njihovi 
dodani vrednosti Unije.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba odgovornost v zvezi z oceno programa: vmesno oceno bi bilo treba opraviti 
najpozneje do leta 2025, končno pa najpozneje do leta 2030.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Na koncu izvajanja programa, 
vendar ne pozneje kot v štirih letih po 
zaključku obdobja iz člena 1, Komisija 
opravi končno oceno programa.

5. Komisija najpozneje [v treh letih 
po koncu izvajanja programa] pripravi
končno ocenjevalno poročilo o 
dolgoročnem učinku programa, trajnosti 
ukrepov in sinergijah med različnimi 
programi dela.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba odgovornost v zvezi z oceno programa: vmesno oceno bi bilo treba opraviti 
najpozneje do leta 2025, končno pa najpozneje do leta 2030.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija zaključke teh ocen 
skupaj s svojimi pripombami predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

6. Komisija poročili iz odstavkov 2 in 
5 predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij ter ju javno objavi.

Or. en
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 9 in 17 se 
prenese na Komisijo za obdobje do 
31. decembra 2028.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 9, 10 in 17 se 
prenese na Komisijo za obdobje do 
31. decembra 2028.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 9 in 17, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 9, 10 in 17, začne veljati le, če mu 
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament 
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 

2. Komisija sprejme ustrezne ukrepe 
uporabnikom prijaznega informiranja in 
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programom ter njegovimi ukrepi in 
rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 
programu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

komuniciranja za ozaveščanje potrošnikov, 
državljanov, podjetij, zlasti MSP, in javnih 
uprav o sredstvih, zagotovljenih s 
finančnimi instrumenti iz te uredbe, pa 
tudi o njenih ukrepih in rezultatih. 
Finančna sredstva, dodeljena programu, 
prispevajo tudi k institucionalnemu 
komuniciranju o političnih prednostnih 
nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji 
iz člena 3.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba pomen uporabnikom prijaznih ukrepov komuniciranja, da se izboljša 
prepoznavnost financiranja EU v interesu potrošnikov, podjetij in javnih uprav.
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OBRAZLOŽITEV

Enotni trg je bil in je še vedno osrednji temelj evropskega projekta. 

V 25 letih svojega obstoja je prispeval k visoki ravni povezanosti med državami članicami, 
pri čemer prinaša številne oprijemljive koristi za podjetja, državljane in potrošnike, kot so 
zagotavljanje večje izbire in nižjih cen na konkurenčnejšem trgu, priložnosti za potovanje in 
delo v vsej EU, dostop do ogromnega trga za podjetja in boljše varstvo potrošnikov. Čeprav je 
bilo sprejetih in izvedenih več kot 3500 ukrepov, projekt enotnega trga še zdaleč ni končan. 
Dokončanje enotnega trga onemogočajo številne ovire, kot so vrzeli v zakonodaji, upravno 
breme, neučinkovito izvajanje in slabo izvrševanje prava EU, pa tudi spreminjajoče se 
okoliščine ter novi izzivi in ovire.

Evropski parlament je že večkrat pozval k izboljšanju upravljanja in učinkovitosti enotnega 
trga, za Komisijo pa je povezovanje trga ena od glavnih prednostnih nalog.

Za naslednje obdobje, tj. obdobje 2021–2027, Komisija predlaga nov program za enotni trg, 
ki bo šest programov in številne ukrepe, ki so bili prej ločeni, združil v en skladen okvir. 
Glavni cilj je izvajanje in izvrševanje različnih dejavnosti, ki podpirajo zagotavljanje 
enotnega trga v širšem smislu, pri čemer izboljšujejo sinergije in prilagodljivost ter 
odpravljajo prekrivanje v obstoječih programih EU. 

Poročevalec na splošno pozdravlja novi program za enotni trg in se strinja z mnenjem 
Komisije, da je za uresničitev dobro delujočega notranjega trga potreben strateški in celostni 
pristop.

Vseeno predlaga več izboljšav na naslednjih področjih.

Finančna sredstva

Komisija predlaga dodelitev finančnih sredstev štirim različnim ciljem: programu COSME, 
potrošnikom, prehranski verigi in trajnostni potrošnji ter statistiki. Poročevalec meni, da 
skupnih finančnih sredstev ni dovolj za reševanje vseh izzivov enotnega trga in zlasti 
prilagajanje hitro spreminjajočemu se okolju digitalne revolucije in globalizacije. 

Zato predlaga, da se splošna finančna sredstva in vse različne proračunske vrstice prilagodijo, 
ko bodo v osnutku vmesnega poročila Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 in lastnih sredstvih določene natančne številke.

Poleg tega predlaga, naj se doda nova proračunska vrstica, namenjena nadzoru trga, varnosti 
izdelkov in homologaciji v skladu z oceno učinka programa za enotni trg ter oceno učinka 
uredbe o izvrševanju in skladnosti. Poročevalec tudi meni, da je pomembno izrecno navesti 
cilje, ki se jim dodeli preostali znesek, ter določiti zgornjo mejo za tehnično in upravno 
pomoč.
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Osredotočenost na nadzor trga in varnost izdelkov

V zvezi s cilji programa je poročevalec prepričan, bo boljše delovanja enotnega trga odvisno 
od okrepljenega nadzora trga in dejavnosti za varnost izdelkov, pri čemer je treba posebno 
pozornost nameniti izdelkom, ki se prodajajo po spletu. Poročevalec priznava, da bi utegnil 
biti učinkovit nadzor trga bistven za zaščito javnih interesov, kot so varnost in zdravje pri 
delu, varstvo potrošnikov, varstvo okolja in javna varnost, pa tudi zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za gospodarske subjekte. Številni nedavni škandali, kot je 
„Dieselgate“, kažejo, da so nevarni in neskladni izdelki še vedno prisotni na trgu EU, kar 
dokazuje, da je v EU potreben učinkovitejši in bolj usklajen nadzor trga. Nedavno sprejeta 
uredba o homologaciji ter uredba o izvrševanju in skladnosti, o kateri ravno potekajo 
pogajanja, zagotavljata okvir za spodbujanje boljšega sodelovanja med organi za nadzor trga, 
evropskimi institucijami in gospodarskimi subjekti. Poročevalec na podlagi vsega tega uvaja 
nov specifični cilj, povezan z nadzorom trga, varnostjo izdelkov ter homologacijo, in z njimi 
povezane ukrepe, pri čemer tem ukrepom namenja posebno proračunsko vrstico.

Potrošniki

Poročevalec meni, da program za enotni trg prispeva k oblikovanju pogojev, ki omogočajo, da 
državljani EU v celoti izkoristijo prednosti enotnega trga. Zato predlaga, da se vključijo 
navedbe posebnih ukrepov, namenjenih povečanju varstva potrošnikov, krepitvi moči 
potrošnikov in spodbujanju njihovih interesov, pri čemer se posebna pozornost v skladu s 
programom za potrošnike za obdobje 2014–2020 nameni novim priložnostim in izzivom, ki 
jih prinaša digitalizacija. 

Digitalni napredek 

Poročevalec v vsem besedilu Uredbe dodaja omembe digitalnega napredka na vseh področjih, 
ki jih zadeva program. Sedemletni program mora biti prožen in ustrezno usmerjen v 
prihodnost, da se prilagaja nenehno spreminjajočemu se okolju, v katerem imajo nove 
tehnologije velik vpliv na poslovne modele, kot sta socialno in sodelovalno gospodarstvo, 
potrošnike ter vse gospodarstvo EU.

Izvajanje, ocena in oglaševanje programa

Predlog Komisije ne zagotavlja ustreznih informacij o načinu izvajanja novega programa. 
Sprejetje letnih ali večletnih programov dela je ključnega pomena, saj programi dela med 
drugim določajo ukrepe, ki se bodo financirali, in dodelitev finančnih sredstev. 

Poročevalec v zvezi z oceno predlaga obvezno končno oceno programa do leta 2030, ki bo 
izrecno osredotočena na dolgoročni učinek programa, trajnost ukrepov in dosežene sinergije 
med različnimi programi dela.

Kar zadeva preglednost in oglaševanje, poročevalec predlaga, naj Komisija izvede kampanje 
informiranja in komuniciranja za večjo ozaveščenost potrošnikov, podjetij, zlasti MSP, in 
javnih uprav o priložnostih, ki so na voljo v okviru programa.
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