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Predlog spremembe 1
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so na enotnem trgu podjetja 
različnih oblik, vključno s podjetji 
socialne ekonomije (tudi zadruge, 
vzajemne družbe, združenja in fundacije), 
in ker imajo podjetja na enotnem trgu, 
predvsem podjetja socialne ekonomije, 
gospodarske interese, vendar presegajo 
gospodarsko dejavnost in prispevajo k 
družbi,

Or. en

Predlog spremembe 2
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so se med podjetji na enotnem 
trgu podjetja socialne ekonomije (tudi 
zadruge, vzajemne družbe, združenja in 
fundacije) v času gospodarske krize 
izkazala za posebej odporna in torej 
prispevajo k trajnostnemu zaposlovanju in 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 3
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je enotni trg mogoče in 
potrebno ponovno spodbuditi tako, da 
nudi večjo rast ter več in boljša delovna 
mesta za evropska podjetja, delavce in 
potrošnike;

1. poudarja, da so gospodarski in socialni 
stroški krize veliko višji od pričakovanih 
ali zahtevanih prihrankov od agende 
boljše ali pametne priprave zakonodaje, 
od prenosa direktive o storitvah in novih 
pobud, da bi v EU ustvarili okolje, ki je 
prijazno do podjetništva; poudarja, da je 
treba vse predloge iz akta za enotni trg
najprej in predvsem ustrezno oceniti glede 
na njihov socialni učinek in posledice;

Or. en

Predlog spremembe 4
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je enotni trg mogoče in 
potrebno ponovno spodbuditi tako, da nudi
večjo rast ter več in boljša delovna mesta 
za evropska podjetja, delavce in 
potrošnike;

1. meni, da je enotni trg mogoče in treba 
oživeti ter dokončno oblikovati, da bi 
spodbudili evropsko konkurenčnost in 
produktivnost in zagotovili večjo rast ter
številčnejša in boljša delovna mesta za 
evropska podjetja, delavce in potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 5
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je enotni trg mogoče in
potrebno ponovno spodbuditi tako, da nudi
večjo rast ter več in boljša delovna mesta
za evropska podjetja, delavce in 
potrošnike;

1. meni, da je enotni trg mogoče in treba 
oživeti, da bi podjetjem zagotovili večjo 
rast, delavcem številčnejša in boljša 
delovna mesta, potrošnikom pa večjo 
izbiro, nižje cene in ustrezno zaščito;
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Predlog spremembe 6
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je enotni trg mogoče in
potrebno ponovno spodbuditi tako, da nudi 
večjo rast ter več in boljša delovna mesta 
za evropska podjetja, delavce in 
potrošnike;

1. meni, da je enotni trg mogoče in treba 
oživeti, da bi ustvarili trajnostno rast in 
zelena delovna mesta za evropska podjetja, 
delavce in potrošnike, s poudarkom na 
zagotavljanju ustrezne socialne zaščite za 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 7
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je enotni trg mogoče in
potrebno ponovno spodbuditi tako, da nudi
večjo rast ter več in boljša delovna mesta 
za evropska podjetja, delavce in 
potrošnike;

1. meni, da je enotni trg mogoče in treba 
oživeti, da bi zagotovili večjo rast ter
številnejša in boljša delovna mesta za 
evropska podjetja, delavce in potrošnike; v 
zvezi s tem meni, da mora enotni trg 
vključevati tri stebre iz strategije EU 2020, 
ki bi se medsebojno krepili, če želimo 
doseči njegove cilje;

Or. en

Predlog spremembe 8
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je enotni trg, ki temelji na 
svobodni in pošteni konkurenci, temeljni 
cilj gospodarske reforme EU in Evropi 
zagotavlja pomembno konkurenčno 
prednost v svetovnem gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 9
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mora Komisija temeljne 
pravice vključiti v vso zakonodajo o 
enotnem trgu; meni, da bi s tem 
zagotovili, da uresničevanje temeljnih 
gospodarskih svoboščin enotnega trga ne 
bi omejevalo pravic do kolektivnih 
pogajanj in pravice do stavke, 
opredeljenih v nacionalni zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obžaluje, da zakonodaja o enotnem 
trgu ne priznava v celoti raznolikosti oblik 
podjetništva, vključno s podjetji 
socialnega gospodarstva (zadruge, 
združenja, vzajemne družbe in fundacije), 
ki so se v času krize izkazala za posebej 
odporna, in poziva Komisijo, naj to 
popravi;
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Predlog spremembe 11
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba pri oblikovanju 
prihodnjih ukrepov na ravni EU dati 
prednost mobilnosti delavcev, da bi 
izkoristili vse prednosti dokončno 
oblikovanega enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 12
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. z zanimanjem pozdravlja sporočilo 
Komisije o enotnem trgu in globalni 
pristop, ki ga predlaga za ponovno 
vzpostavitev ravnovesja med podjetji in 
državljani na enotnem trgu ter za 
izboljšanje demokratičnosti in 
preglednosti procesa odločanja; poudarja, 
da je namen tega pristopa zagotoviti 
najboljše ravnovesje med predlogi iz treh 
delov sporočila;

Or. en

Predlog spremembe 13
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a.  opozarja, da je h krizi pripomogla 
tudi blaga in ohlapna finančna ureditev, 
med drugim prek akcijskega načrta o 
finančnih storitvah; močno kritizira 
dejstvo, da je kljub očitnim negativnim 
socialnim posledicam takšnih politik 
liberalizacije deregulativni pristop iz 
prejšnje strategije za notranji trg še vedno 
mogoče zaslediti v številnih predlogih iz 
akta za enotni trg; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Konstantinos Poupakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bo z dodatnim razvojem, 
integracijo in poglabljanjem enotnega 
trga še bolj okrepljeno evropsko socialno 
tržno gospodarstvo, saj bodo ustvarjena 
številčnejša in boljša delovna mesta ter 
podjetjem bolj prijazno okolje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da je treba v celoti zagotoviti in 
podpreti prost pretok delavcev, kapitala in 
storitev na ravni EU in držav članic, če 
želimo izpolniti cilje iz strategije EU 2020 
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glede številčnejših in boljših delovnih 
mest in pospešiti zagotavljanje pravic, ki 
izhajajo iz koncepta enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 16
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da ravnovesje predlogov 
zahteva sektorski pristop predlaganih 
usmeritev: energija, promet, tehnološke 
inovacije, pravna varnost podjetij in 
delavcev itd. ter da so potrebna 
posvetovanja v vseh teh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. nasprotuje načrtom Komisije o 
nadaljnji liberalizaciji poslovnih storitev 
(npr. logistika, upravljanje z instalacijami, 
trženje in oglaševanje) in o uvedbi 
koncesij za storitve, da bi dokončno 
vzpostavili notranji trg za storitve; 
poudarja, da bo pristop Komisije k 
nadaljnjemu razvoju notranjega trga 
storitev na podlagi procesa „vzajemnega 
vrednotenja“ direktive o storitvah po vsej 
verjetnosti povzročil dodatno deregulacijo, 
saj se to vzajemno vrednotenje osredotoča 
predvsem na odpravo obstoječih zahtev za 
izvajalce storitev, socialni učinek prenosa 
direktiv pa v tem procesu ni obravnavan;
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Predlog spremembe 18
Konstantinos Poupakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so mala in srednja podjetja 
temelj evropskega gospodarstva ter glavna 
gonilna sila za ustvarjanje delovnih mest, 
zaposlovanje, gospodarsko rast in socialno 
kohezijo v Evropi; poudarja, da si je treba 
bolj prizadevati za izboljšanje dostopa 
malih in srednjih podjetij do enotnega trga 
in njihovo sodelovanje na njem, vključno z 
odpravo vseh ovir za razvoj e-poslovanja, 
kot je opredeljena digitalni agendi za leto 
2010;

2. meni, da so mala in srednja podjetja 
temelj evropskega gospodarstva ter glavna 
gonilna sila za ustvarjanje trajnostnih in 
kakovostnih delovnih mest, zaposlovanje, 
gospodarsko rast in socialno kohezijo v 
Evropi; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za izboljšanje dostopa malih in 
srednjih podjetij do enotnega trga in 
njihovo sodelovanje na njem, vključno z 
odpravo vseh ovir za razvoj e-poslovanja, 
kot je opredeljena digitalni agendi za leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 19
Konstantinos Poupakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je treba prek vseživljenjskega 
učenja (poklicnega usposabljanja) 
spodbujati učenje jezikov, predvsem pri 
zaposlenih v malih in srednjih podjetjih, 
kot sredstva za izboljšanje dostopa teh 
podjetij do enotnega trga, kar je njihova 
glavna konkurenčna prednost; 

Or. en
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Predlog spremembe 20
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij; 
odločno podpira predlog akcijskega načrta 
za izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do trgov kapitala;

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij; 
odločno podpira predlog akcijskega načrta 
za izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do kapitalskih trgov; poudarja, da 
morajo biti evropski programi 
financiranja enostavnejši in manj 
birokratski ter da je treba v ta namen 
privabiti več zasebnih naložb tveganega 
kapitala;

Or. en

Predlog spremembe 21
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij; 
odločno podpira predlog akcijskega načrta 
za izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do trgov kapitala;

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij; 
odločno podpira predlog akcijskega načrta 
za izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do kapitalskih trgov; priporoča 
ustanovitev posredniških agencij, ki bi 
združile finančne potrebe inovativnih in 
trajnostnih projektov, predvsem za storitve 
splošnega gospodarskega interesa, in jim 
omogočile dostop do finančnih trgov pod 
boljšimi pogoji; 

Or. en
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Predlog spremembe 22
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij;
odločno podpira predlog akcijskega 
načrta za izboljšanje dostopa malih in 
srednjih podjetij do trgov kapitala;

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij;
vendar meni, da je potrebe po
financiranju malih in srednjih podjetij
mogoče bolje zadovoljiti z izboljšanjem 
podpore javnih bank in ne prek trga 
vrednostih papirjev ter skladov tveganega 
kapitala, kot predlaga Komisija; poudarja, 
da bi s pristopom Komisije mala in 
srednja podjetja postala bolj občutljiva na 
nihanje finančnih trgov in strategije 
odprodaje sredstev, ki ogrožajo stabilnost 
malih in srednjih podjetij ter 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij;
odločno podpira predlog akcijskega načrta 
za izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do trgov kapitala;

3. poudarja, da je v času gospodarske krize 
dostop do finančnih sredstev ena od 
največjih težav malih in srednjih podjetij;
odločno podpira predlog akcijskega načrta 
za izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do kapitalskih trgov, s čimer bi 
spodbudili inovacije in s tem okrepili rast 
in ustvarjanje delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pripravi letno 
oceno potreb po javnih in zasebnih 
naložbah ter naj oceni, kako se te potrebe 
zadovoljujejo ali kako bi jih bilo treba 
zadovoljevati v okviru predloga št. 16;

Or. en

Predlog spremembe 25
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. pozdravlja predlog št. 15 o obveznih 
zasebnih posojilih; poziva, naj bodo 
projekti po obvezni oceni učinka izbrani 
glede na njihov potencial oblikovanja 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 26
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da načelo „najprej razmišljaj v 
malem“ še ni bilo uresničeno tako, da bi 
bila odpravljena bremena, ki ovirajo mala 
in srednja podjetja; poziva k čim prejšnji 
oceni akta za mala podjetja, da bi ga bilo 
mogoče uskladiti s strategijo Evropa 2020;

4. poudarja, da načelo „najprej pomisli na 
male“, akt za mala podjetja in z njima 
povezan pristop pametne priprave 
zakonodaje, katerega namen je 
odpravljanje upravnih ovir za povečanje 
konkurenčnosti, ne smejo biti zlorabljeni 
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za zmanjšanje pravic delavcev, 
sodelovanja z delavci in njihovega 
soodločanja, varnosti in zdravja pri delu, 
socialnih standardov itd.;

Or. en

Predlog spremembe 27
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da načelo „najprej razmišljaj v 
malem“ še ni bilo uresničeno tako, da bi 
bila odpravljena bremena, ki ovirajo mala 
in srednja podjetja; poziva k čim prejšnji 
oceni akta za mala podjetja, da bi ga bilo 
mogoče uskladiti s strategijo Evropa 2020;

4. poudarja, da načelo „najprej pomisli na 
male“ še ni bilo uresničeno tako, da bi bila 
odpravljena bremena, ki ovirajo mala in 
srednja podjetja; poziva k diferenciranim 
političnim ukrepom za mala in srednja 
podjetja; predlaga, da se spodbujajo mala 
in srednja podjetja s posebnim 
potencialom rasti, visokimi plačami in 
dobrimi delovnimi pogoji, ter poziva k 
diferenciaciji v aktu za mala podjetja, da 
bi ga bilo mogoče uskladiti s strategijo 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 28
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je po potrebi pomembno vključiti 
socialne standarde v trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami

Or. en
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Predlog spremembe 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami;

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj, da bi odpravili trgovinske ovire 
in tako evropskim podjetjem omogočili 
boljši dostop do trgov tretjih držav; v zvezi 
s tem ponovno poudarja, da je pomembno 
vključiti socialne standarde v vse 
trgovinske sporazume, sklenjene med EU 
in tretjimi državami, ne da bi tovrstne 
sporazume preobremenili z 
netrgovinskimi načeli;

Or. en

Predlog spremembe 30
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami;

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami;
pozdravlja predlog št. 24 za instrument, ki 
zagotavlja simetričnost dostopa do trga 
javnih naročil, ter poziva Komisijo, naj ga 
dopolni z vključitvijo socialne in okoljske 
klavzule;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami;

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde, tudi spoštovanje človekovih 
pravic in podnebnih standardov, v vse 
trgovinske sporazume, sklenjene med EU 
in tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 32
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami;

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami; v 
zvezi s tem poudarja, da učinkovito 
izvajanje standardov Mednarodne 
organizacije dela (ILO) in njene agende 
za dostojno delo ter kodeksa ravnanja 
OECD za večnacionalna podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 33
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami;

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne in 
okoljske standarde v vse trgovinske 
sporazume, sklenjene med EU in tretjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 34
Konstantinos Poupakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne 
standarde v vse trgovinske sporazume, 
sklenjene med EU in tretjimi državami;

5. odločno podpira prizadevanja za 
nadaljevanje mednarodnih trgovinskih 
pogajanj in spodbujanje družbene 
odgovornosti podjetij v sklopu teh 
pogajanj; v zvezi s tem ponovno poudarja, 
da je pomembno vključiti socialne in 
okoljske standarde v vse trgovinske 
sporazume, sklenjene med EU in tretjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 35
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poleg predlogov št. 19 in 20 o davčnih 
vprašanjih pozdravlja izvajanje predlogov 
Maria Montija za ustanovitev skupino za 
davčno politiko, ki bo združevala 
predstavnike iz držav članic; to skupino 



PE456.898v01-00 18/32 AM\854927SL.doc

SL

odločno poziva, naj oblikuje predloge za 
zmanjšanje obremenitve dela, da bi 
povečali evropsko konkurenčnost, podprli 
tiste z najmanjšimi dohodki in srednjemu 
razredu z njihovimi zaslužki omogočili 
dostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja;

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
povsod v Evropski uniji na enaki ravni 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja;

6. nasprotuje reviziji direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja, kot je predlagana v predlogu 
št. 14; ponovno poudarja, da je Evropski 
parlament že jasno zavzel stališče proti 
temu predlogu, ki bi oviral dostop malih 
in srednjih podjetij do financiranja; meni, 
da je ta predlog v nasprotju s sedanjo 
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tendenco po večji preglednosti, kar je 
odziv na finančno krizo in potrebo po 
jasnejših informacijah kot podlaga za 
socialni dialog;

Or. en

Predlog spremembe 38
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja;

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja; ob upoštevanju sedanje finančne 
krize poudarja, da poenostavitev 
obveznosti finančnega poročanja ne sme 
omogočiti škodljive deregulacije; poziva, 
da zmanjšanje upravne obremenitve ne 
sme zmanjšati zaščite delavcev, denimo z 
zmanjšanjem obveznosti glede zdravja in 
varnosti pri delu;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja;

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja, vendar ta poenostavitev 
delodajalcem nikakor ne sme služiti kot 
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izgovor za neizvajanje obveznosti pravic 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 40
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja revizijo direktiv o 
računovodskih pravilih, katerih namen je 
poenostaviti obveznosti finančnega 
poročanja in zmanjšati upravne 
obremenitve, zlasti za mala in srednja 
podjetja;

6. pozdravlja revizijo četrte in sedme 
direktive ter poudarja, da je treba izpolniti 
zahteve glede izredne preglednosti in 
zadostnega razkritja, da bi zaščitili 
upnike;

Or. en

Predlog spremembe 41
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je zaskrbljen zaradi zakonodaje o 
enotnem dovoljenju [KOM(2007)0638 -
C6-0470/2007- 2007/0229(COD)], o kateri 
pravkar potekajo pogajanja za 
poenostavitev postopkov, ki veljajo za 
zakonite priseljence, za pridobitev 
dovoljenja za bivanje in delovnega 
dovoljenja v EU; izraža strah, da bo prišlo 
do socialnega dampinga in nelojalne 
konkurence, če vsi priseljenci ne bodo 
zaščiteni pred delovnim izkoriščanjem 
enako kot državljani EU;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je pomembno uporabiti 
pravila o javnih naročilih za podporo 
zaposlovanja, socialnega napredka in 
trajnega razvoja; odločno poziva 
Komisijo, naj malim in srednjim 
podjetjem, podjetjem socialne ekonomije 
in pravični trgovini olajša dostop do 
javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. podpira konvergenco nacionalnih 
davčnih politik, da bi onemogočili 
nelojalno davčno konkurenco med 
državami članicami, zato pozdravlja 
predlog direktive o skupni konsolidirani 
davčni osnovi (CCCTB); odločno poziva 
države članice, naj odpravijo težave glede 
utaje davkov in dvojne obdavčitve, da bi 
spodbudile zdrave čezmejne transakcije;

Or. en

Predlog spremembe 44
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja namero Komisije, da preuči 
možnost uvedbe projektnih obveznic za 
financiranje evropskih projektov; vendar 
obžaluje, da Komisija pri tem ne ravna 
odločneje; meni, da lahko ustrezno 
financirani evropski projekti prispevajo h 
konkurenčnosti EU, saj bi v celoti 
izkoristili potencial enotnega trga in 
ustvarjali delovna mesta; poziva Komisijo, 
naj izvede študijo o pričakovanih 
rezultatih tovrstnih naložb z vidika 
ustvarjanja novih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 45
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. pozdravlja predlog direktive o skupni 
konsolidirani davčni osnovi (CCCTB), ki 
ga je predstavila Komisija, in meni, da bi 
tovrsten instrument nadalje izboljšal 
enotni trg, saj bi preprečil nelojalno 
davčno konkurenco med državami 
članicami in podjetji; je prepričan, da bo 
ta direktiva spodbudila zlasti 
konkurenčnost malih in srednjih podjetij s 
tem, ko bo zmanjšala upravne 
obremenitve zaradi kompleksnosti uprave 
in visoke stroške skladnosti z različnimi 
nacionalnimi davčnimi sistemi, s čimer bo 
doseženo pravičnejše ravnotežje med 
obdavčevanjem kapitala in dela;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. pozdravlja predlog Komisije, da se 
objavi strategija za DDV; meni, da je za 
preprečitev nelojalne davčne konkurence 
in izkrivljanja trga potrebno boljše davčno 
usklajevanje med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 47
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. obžaluje, da Komisija ni načrtovala 
postopka proti davčnim oazam; poziva 
Komisijo, naj odločno ukrepa za 
vzpostavitev sistema spodbud in sankcij 
proti davčnim utajam in nezakonitemu 
begu kapitala, ki ovirajo evropsko 
gospodarstvo; ponovno poudarja svoje 
stališče iz februarja 2010, ko je sprejel 
poročilo o spodbujanju dobrega 
upravljanja v davčnih zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 48
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. obžaluje, da Komisija nikjer ni 
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omenila uvedbe davka na finančne 
transakcije, kar je Evropski parlament 
zahteval oktobra 2010;

Or. en

Predlog spremembe 49
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba s skrbno 
presojo vpliva vseh novih regulativnih ali 
zakonodajnih ukrepov na mala in srednja 
podjetja oblikovati tem podjetjem 
prijaznejše zakonodajno okolje;

7. ponovno poudarja, da je treba s skrbno 
presojo vpliva vseh novih regulativnih ali 
zakonodajnih ukrepov na mala in srednja 
podjetja oblikovati tem podjetjem 
prijaznejše zakonodajno okolje; poziva tudi 
k večji okrepitvi ter izrazitejši vlogi in 
močnejši politični volji držav članic za 
izboljšanje enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 50
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba s skrbno 
presojo vpliva vseh novih regulativnih ali 
zakonodajnih ukrepov na mala in srednja 
podjetja oblikovati tem podjetjem 
prijaznejše zakonodajno okolje;

7. ponovno poudarja, da je treba s skrbno 
presojo vpliva vseh novih regulativnih ali 
zakonodajnih ukrepov na mala in srednja 
podjetja oblikovati tem podjetjem in 
njihovim zaposlenim prijaznejše 
zakonodajno okolje; poudarja, da je treba 
ohraniti obstoječe določbe o zdravju in 
varnosti delavcev, ter meni, da je splošna 
odprava teh določb napačen pristop;

Or. en



AM\854927SL.doc 25/32 PE456.898v01-00

SL

Predlog spremembe 51
Konstantinos Poupakis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da je treba s skrbno 
presojo vpliva vseh novih regulativnih ali 
zakonodajnih ukrepov na mala in srednja 
podjetja oblikovati tem podjetjem 
prijaznejše zakonodajno okolje;

7. ponovno poudarja, da je treba s skrbno 
presojo vpliva vseh novih regulativnih ali 
zakonodajnih ukrepov na mala in srednja 
podjetja oblikovati tem podjetjem 
prijaznejše zakonodajno okolje, da bi 
odpravili pretirano birokracijo, povečali 
konkurenčnost in spodbujali kakovostne 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da si morajo Komisija in države 
članice še naprej prizadevati za 
zmanjšanje upravnih obremenitev za 
podjetja, da bi spodbujale nadaljnji razvoj 
enotnega trga ter s tem prispevale k 
ustvarjanju novih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 53
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju,

8. poudarja pomen boljše uporabe 
predkomercialnih javnih naročil za 
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socialnemu napredku in inovacijam; 
poziva Komisijo, naj pripravi pobude za 
odprtje in lažji dostop do javnih naročil za 
mala in srednja podjetja.

podporo inovacijam, ki so bistven pogoj za 
trajnostno rast, zaposlovanju in 
socialnemu napredku; poziva Komisijo, naj 
pripravi pobude za odprtje in lažji dostop 
do javnih naročil za mala in srednja 
podjetja tako v EU kot v tretjih državah.

Or. en

Predlog spremembe 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude za odprtje in 
lažji dostop do javnih naročil za mala in 
srednja podjetja.

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude, da bi 
izrazito povečala udeležbo malih in 
srednjih podjetij pri javnih naročilih in 
jim olajšala dostop do javnih naročil, med 
drugim s skupnimi projekti;

Or. en

Predlog spremembe 55
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude za odprtje in 
lažji dostop do javnih naročil za mala in 
srednja podjetja.

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude, da bi 
upoštevala ta pomislek v svojem predlogu 
št. 17 in preučila načine za odprtje in lažji 
dostop do javnih naročil za mala in srednja 
podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude za odprtje in 
lažji dostop do javnih naročil za mala in 
srednja podjetja.

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude za odprtje in 
lažji dostop do javnih naročil za mala in 
srednja podjetja; poziva Komisijo, naj 
okrepi zmogljivost Skupnosti za 
zagotovitev simetrije pri dostopu do javnih 
naročil; poudarja, da je treba pri 
pogodbah o javnih naročilih spoštovati 
vse socialne in okoljske standarde;

Or. en

Predlog spremembe 57
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude za odprtje in 
lažji dostop do javnih naročil za mala in 
srednja podjetja.

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih 
naročil za podporo zaposlovanju, 
socialnemu napredku in inovacijam; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobude za odprtje in 
lažji dostop do javnih naročil za mala in 
srednja podjetja; poziva Komisijo, naj 
nadalje spodbuja uporabo socialnih in 
okoljskih določb pri javnih naročilih; 
izrazito podpira poenostavitev in 
posodobitev evropskih pravil za olajšanje 
dodeljevanja naročil, zlasti za skupine, ki 
so sedaj premalo zastopane, kot so mala 
in srednja podjetja ali socialna 
ekonomija;
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Or. en

Predlog spremembe 58
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. predlaga, da bi bil test malih in 
srednjih podjetij del ocene učinka za 
vsako novo predlagano zakonodajo, da bi 
zagotovili, da mala podjetja v prihodnjih 
predlogih ne bodo konkurenčno 
prikrajšana;

Or. en

Predlog spremembe 59
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je zaposlovanje odvisno 
tudi od učinkovite zaščite pravic 
intelektualne lastnine; zato pozdravlja 
napoved Komisije, da bo pripravila 
zakonodajne predloge, s katerimi bo 
obravnavala nove izzive zaradi piratstva 
na internetu in izboljšala carinjenje na 
tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 60
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. je zaskrbljen glede izkrivljanja na 
notranjem trgu zaradi različnih stopenj 
davčnih goljufij v državah članicah; 
poziva Komisijo, naj svojemu predlogu št. 
19 doda oceno učinka, da bi presodila 
različne težave, ki jih v vseh državah 
članicah prinašajo davčne utaje in siva 
ekonomija, preden bo opredelila usklajen 
pristop na nacionalni ravni in na ravni 
EU, da bi izkoristila najboljše prakse v 
boju proti davčnim goljufijam in utajam, 
opredelila ustrezne spodbude za 
davkoplačevalce, da bi redno plačevali 
davke, in da bi davčni organi v državah 
članicah sprejeli učinkovite preventivne 
ukrepe proti vsem vrstam davčnih zlorab;

Or. en

Predlog spremembe 61
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da bi večja pokritost in širša 
uporaba informacijske in komunikacijske 
tehnologije olajšali delovanje enotnega 
trga in prispevali h gospodarski rasti in 
zaposlovanju v EU, zlasti za mala in 
srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 62
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. odločno podpira predlog o projektnih 
obveznicah EU, s katerimi bi financirali 
evropske projekte, ter meni, da je to nujna 
naloga za Evropo glede strateških naložb 
in ustvarjanja delovnih mest, kar pomeni, 
da upoštevanje njihovega spodbujanja, 
kot je omenjeno v sporočilu, ne zadostuje; 
poziva Komisijo, naj pripravi konkreten 
predlog o projektnih obveznicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 63
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da se pri procesu ustvarjanja 
enotnega trga za energijo ne bi smeli 
osredotočiti samo na krepitev 
konkurenčnosti podjetij, ampak tudi na 
ohranjanje dostopnih cen energije za 
potrošnike in podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 64
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, kako pomembni sta boljša 
komunikacija in razširitev 
informacijskega sistema na notranjem 
trgu, saj je bistveno, da mala in srednja 
podjetja dobijo jasne informacije o 
notranjem trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 65
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. meni, da je usklajevanje davčnih 
politik med ukrepi, ki jih je Mario Monti 
predlagal v svojem poročilu Komisiji, 
eden od tistih, ki prinašajo največjo 
dodano vrednost; zato pozdravlja pobudo 
za direktivo o skupni konsolidirani davčni 
osnovi, s katero bi odpravili škodljivo 
davčno konkurenco med državami 
članicami, ki negativno vpliva na 
zaposlovanje in javne finance;

Or. en

Predlog spremembe 66
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poudarja, da je treba odpraviti 
zakonodajne ovire pri opravljanju 
čezmejnih dejavnosti; poziva Komisijo, 
naj ustvari enake konkurenčne pogoje za 
vse oblike podjetij znotraj enotnega trga, 
in sicer s sprejetjem potrebnih ukrepov za 
uvedbo predlogov za evropske statute za 
združenja, vzajemne družbe in fundacije, 
in naj predlaga študijo izvedljivosti in 
oceno učinka statuta za združenja in 
vzajemne družbe, ter naj v ustreznem času 
dopolni oceno učinka za statute za 
fundacije;

Or. en
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