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Predlog spremembe 1
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zavzema, da se v členu 2(3) Pogodbe 
EU v okviru lizbonske pogodbe cilj 
vzpostavitve notranjega trga od zdaj 
povezuje s horizontalnimi socialno in 
okoljsko usmerjenimi cilji, kot so 
trajnostni razvoj, v veliki meri 
konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, 
usmerjeno v polno zaposlenost in socialni 
napredek, ter varstvo in izboljšanje 
kakovosti okolja;

2. se v celoti zavzema za lizbonsko 
pogodbo in zlasti upošteva:

– zastavljeni cilj glede vzpostavitve 
notranjega trga v povezavi s 
horizontalnimi elementi, ki imajo socialne 
in okoljske značilnosti,
– notranji trg, okoljsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, varstvo potrošnikov 
ter skupne varnostne ukrepe, povezane z 
javnim zdravjem kot temeljnim področjem 
dejavnosti, v katerem Evropska unija deli 
pristojnosti z državami članicami,
– pomen spodbujanja socialne in 
teritorialne kohezije,
– spodbujanje držav članic k 
uresničevanju večje liberalizacije javnih 
storitev, če to dopuščajo gospodarski 
položaj in zadevne gospodarske panoge,
– konkurenčno politiko kot pomemben 
instrument, ki pomaga pri delovanju 
notranjega trga, in ni sama sebi namen,
– spoštovanje nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih oblasti na področju storitev, ki so 
v splošnem interesu,
– izključno pristojnost Evropske unije na 
področju carinske unije ter zakonodajnih 
pooblastil Evropskega parlamenta in 
Sveta glede ukrepov za širitev carinskega 
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sodelovanja;

Or. de

Predlog spremembe 2
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. upošteva protokol o notranjem trgu in 
konkurenci in v zvezi s tem potrjuje, da je 
konkurenčna politika instrument za 
delovanje notranjega trga, vendar ni sama 
sebi namen;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 3
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poleg tega pozdravlja, da so na podlagi 
člena 2c(2) Pogodbe ES v okviru 
lizbonske pogodbe med drugimi notranji 
trg, ekonomska, socialna in ozemeljska 
kohezija, varstvo potrošnikov ter skupna 
skrb za varnost na področju javnega 
zdravja navedeni kot enakopravna glavna 
področja, na katerih imajo Unija in 
države članice deljeno pristojnost;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 4
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. nadalje poudarja pomen varstva 
potrošnikov kot prečnega vprašanja pri 
oblikovanju in izvajanju drugih politik 
Unije, kot izpostavlja člen 6a Pogodbe ES 
v okviru lizbonske pogodbe;

5. nadalje poudarja pomen varstva 
potrošnikov kot prečnega vprašanja pri 
oblikovanju in izvajanju drugih politik 
Unije; 

Or. de

Predlog spremembe 5
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. upošteva poziv državam članicam na 
podlagi člena 53 Pogodbe ES v okviru 
lizbonske pogodbe, da si prizadevajo za 
nadaljnjo liberalizacijo na področju 
storitev, če to dopuščajo njihove 
gospodarske razmere in stanje zadevnega 
gospodarskega sektorja;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 6
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Člen 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. v skladu z načelom subsidiarnosti 
pričakuje od nacionalnih parlamentov, da 
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izpolnjujejo svojo odgovornost glede 
socialnega vidika liberalizacije; 

Or. de

Predlog spremembe 7
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se zavzema za zakonodajno pristojnost 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena, kot določa člen 16 Pogodbe ES v 
okviru lizbonske pogodbe, zlasti ob 
upoštevanju njihovega pomena pri 
spodbujanju socialne in ozemeljske 
kohezije; poudarja diskrecijsko svobodo, 
ki v skladu s protokolom o storitvah 
splošnega pomena pripada nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim organom;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 8
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poleg tega opozarja, da je v skladu s 
členom 2b(1) Pogodbe ES v okviru 
lizbonske pogodbe carinska unija v 
izključni pristojnosti Evropske unije; 
poudarja zakonodajno pristojnost 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
ukrepi za okrepitev carinskega 
sodelovanja v skladu s členom 27a 
Pogodbe ES v okviru lizbonske pogodbe;

črtano
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Or. de

Predlog spremembe 9
Othmar Karas

Osnutek mnenja
Člen 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. podpira okrepitev in natančnejšo 
opredelitev načela subsidiarnosti ter 
vključitev nacionalnih parlamentov v 
zakonodajni postopek v skladu s 
členom 8c Pogodbe EU v okviru lizbonske 
pogodbe, v povezavi s protokolom o 
uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti ter protokolom o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski 
uniji;

9. podpira okrepitev in natančnejšo 
opredelitev načela subsidiarnosti ter 
vključitev nacionalnih parlamentov v 
zakonodajni postopek; 

Or. de
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