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Predlog spremembe 1
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ugotavlja, da notranji trg potrebuje 
podporo vseh, saj je osrednji del 
evropskega projekta in temelj za izgradnjo 
trajnostnega bogastva v EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja pristop Komisije, ki postavlja 
dialog in partnerstvo v središče 
obnovljenega enotnega trga, ter poziva naj 
vse zainteresirane strani povečajo svoja 
prizadevanja, da bi zagotovile izvajanje
tega pristopa v praksi ter delovanje 
enotnega trga v celoti pri spodbujanju
visoko konkurenčnega socialno tržnega 
gospodarstva;

1. pozdravlja pristop Komisije, ki postavlja 
dialog in partnerstvo v središče 
obnovljenega enotnega trga, ter poziva naj
vse zainteresirane strani povečajo svoja 
prizadevanja za zagotovitev izvajanja tega 
pristopa v praksi, da bo enotni trg lahko v 
celoti opravljal svojo vlogo spodbujanja 
rasti in visokokonkurenčnega tržnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 3
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obžaluje, da sporočilo o enotnem trgu 
ne pripisuje več pomena lokalnim 
oblastem, ki imajo pri enotnem trgu 
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pomembno vlogo na gospodarski in 
socialni ravni; opozarja na Protokol št. 
26, ki je priložen Pogodbi o delovanju 
Evropske unije in zagotavlja široko 
diskrecijsko pravico pri organiziranju, 
upravljanju in financiranju storitev 
splošnega gospodarskega pomena; poziva 
Komisijo, naj prevzame pobudo pri 
zagotavljanju uporabe tega protokola;

Or. en

Predlog spremembe 4
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da napredek na notranjem trgu 
ne bi smel temeljiti na najmanjšem 
skupnem imenovalcu; zato Komisijo 
spodbuja, naj prevzame vodilno vlogo in 
predlaga drzne rešitve; spodbuja države 
članice, naj enako kot trenutno na 
področju patentov uporabijo metodo 
okrepljenega sodelovanja na področjih, 
kjer sporazuma med sedemindvajseterico 
ni mogoče doseči; preostale države se 
lahko tem pionirskim pobudam pridružijo 
pozneje;

Or. en

Predlog spremembe 5
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. priporoča Komisiji, naj v okviru 
predloga št. 48 izvede neodvisno analizo 
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in opredeli 20 največjih virov 
nezadovoljstva v zvezi z enotnim trgom, s 
katerimi se soočajo državljani v 
vsakdanjem življenju, zlasti v povezavi z e-
trgovino, čezmejno zdravstveno oskrbo in 
vzajemnim priznanjem poklicnih 
kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 6
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. spodbuja Komisijo, naj predlog št. 47 o 
zagotavljanju spoštovanja pravil dopolni s 
predlogom, ki bo uvedel klavzulo o 
začetku uporabe, po kateri bi zakonodaja 
EU o notranjem trgu v primeru, da je 
države članice ne prenesejo pravočasno, 
po določenem času začela veljati 
samodejno; poudarja, da je treba posebno 
pozornost nameniti ustrezni krepitvi 
zdravstva in varnosti ter druge zakonodaje 
s socialnega področja, kot je delovni čas;

Or. en

Predlog spremembe 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo bolj enoten in konkurenčen 
enotni trg udejanjen samo v obsegu, v 
katerem prinaša prednosti delavcem, 
študentom, upokojencem ali državljanom 
na splošno, ter podjetjem, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, v njihovem 

2. meni, da je treba dokončno oblikovati
konkurenčen enotni trg brez ovir, da bi 
zagotovili konkretne prednosti delavcem, 
študentom, upokojencem ali državljanom 
na splošno, ter podjetjem, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, v njihovem 
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vsakdanjem življenju; vsakdanjem življenju;

Or. en

Predlog spremembe 8
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo bolj enoten in konkurenčen 
enotni trg udejanjen samo v obsegu, v 
katerem prinaša prednosti delavcem, 
študentom, upokojencem ali državljanom 
na splošno, ter podjetjem, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, v njihovem 
vsakdanjem življenju;

2. meni, da bo konkurenčen enotni trg 
udejanjen samo v obsegu, v katerem 
prinaša prednosti delavcem, študentom, 
upokojencem ali državljanom na splošno, 
ter podjetjem, zlasti malim in srednjim 
podjetjem, v njihovem vsakdanjem 
življenju;

Or. en

Predlog spremembe 9
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je dobro upravljanje ključno za 
doseganje ekonomskih in socialnih ciljev 
enotnega trga, vključno s svobodnim 
gibanjem delavcev in upokojencev, ter za 
spodbujanje visoke ravni zaposlenosti, 
zagotavljanja ustrezne ravni socialnega 
varstva, boja proti socialni izključenosti in 
visoke ravni izobraževanja in 
usposabljanja;

3. meni, da sta dobro upravljanje in pravna 
gotovost ključna za doseganje ekonomskih 
in socialnih ciljev enotnega trga, vključno s 
prostim pretokom delavcev in 
upokojencev, ter za spodbujanje visoke 
ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne 
ravni socialnega varstva, boja proti socialni 
izključenosti in visoke ravni izobraževanja 
in usposabljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je dobro upravljanje ključno za 
doseganje ekonomskih in socialnih ciljev 
enotnega trga, vključno s svobodnim 
gibanjem delavcev in upokojencev, ter za 
spodbujanje visoke ravni zaposlenosti, 
zagotavljanja ustrezne ravni socialnega 
varstva, boja proti socialni izključenosti in
visoke ravni izobraževanja in 
usposabljanja;

3. meni, da je dobro upravljanje ključno za 
doseganje ekonomskih in socialnih ciljev 
enotnega trga, vključno s prostim pretokom
delavcev, ter za spodbujanje visoke ravni 
zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne ravni 
socialnega varstva, boja proti socialni 
izključenosti, visoke ravni izobraževanja in 
usposabljanja ter prenosljivosti pokojnin;

Or. en

Predlog spremembe 11
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je dobro upravljanje ključno za 
doseganje ekonomskih in socialnih ciljev 
enotnega trga, vključno s svobodnim 
gibanjem delavcev in upokojencev, ter za 
spodbujanje visoke ravni zaposlenosti, 
zagotavljanja ustrezne ravni socialnega 
varstva, boja proti socialni izključenosti in 
visoke ravni izobraževanja in 
usposabljanja;

3. meni, da je dobro upravljanje ključno za 
doseganje ekonomskih in socialnih ciljev 
enotnega trga, vključno s prostim pretokom
oseb, ter za spodbujanje visoke ravni 
zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne ravni 
socialnega varstva, boja proti socialni 
izključenosti in visoke ravni izobraževanja 
in usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja ukrepe, ki jih bo uvedla 
Komisija, predvsem predvidene 
konkordančne preglednice; poziva 
Komisijo, naj te preglednice uporabi pri 
vsej zakonodaji in ne le pri prednostnih 
direktivah;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priznava pomembno vlogo mreže 
EURES pri zagotavljanju prostega 
pretoka delavcev v Uniji in pri 
zagotavljanju tesnega sodelovanja med 
državnimi zavodi za zaposlovanje; poziva 
države članice, naj povečajo ozaveščenost 
javnosti o tej koristni storitvi, da bodo 
državljani EU lahko v celoti izkoristili 
zaposlitvene priložnosti v vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja pomembno vlogo podpornih 
omrežij in orodij, kot sta EURES in 
SOLVIT, pri zagotavljanju delovanja 
enotnega trga za evropske državljane in 
podjetja; poziva države članice, naj 
povečajo ozaveščenost javnosti o teh

4. poudarja pomembno vlogo podpornih 
omrežij, kot so SOLVIT in evropski 
potrošniški centri, pri zagotavljanju 
delovanja enotnega trga za evropske 
državljane in podjetja; toplo pozdravlja 
objavo Komisije, da bo še naprej 
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orodjih; spodbujala oblikovanje točk „vse na enem 
mestu“, ki bodo združile vse obstoječe 
storitve ter državljanom in podjetjem 
zagotovile informacije ter podporo v zvezi 
z njihovimi pravicami na enotnem trgu, 
pa tudi praktične informacije o 
nacionalnih pravilih in postopkih; poziva 
države članice, naj povečajo ozaveščenost 
javnosti o teh točkah in njihovih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 15
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja pomembno vlogo podpornih 
omrežij in orodij, kot sta EURES in 
SOLVIT, pri zagotavljanju delovanja 
enotnega trga za evropske državljane in 
podjetja; poziva države članice, naj 
povečajo ozaveščenost javnosti o teh 
orodjih;

4. poudarja pomembno vlogo podpornih 
omrežij in orodij, kot sta EURES in 
SOLVIT, pri zagotavljanju delovanja 
enotnega trga za evropske državljane in 
podjetja; poziva države članice, naj 
povečajo ozaveščenost javnosti o teh 
orodjih; meni, da mrežo SOLVIT najbolj 
potrebujejo mala in srednja podjetja; 
obžaluje, da mreža ni poznana pri 
številnih zainteresiranih straneh, prav 
tako pa nima zasluženega statusa; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj si 
prizadevajo za izboljšanje na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 16
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. obžaluje, da v svojem svežnju Komisija 
ni obravnavala velikega problema 
čezmejne narave evropske sive ekonomije;
ponavlja svoje stališče iz februarja 2009, 
ko je sprejela poročilo o družbeni 
odgovornosti podizvajalskih podjetij v 
proizvodni verigi; želi vedeti, ali je 
Komisija že začela pripravljati oceno 
učinka instrumenta Skupnosti o verižni 
odgovornosti kot načina za izboljšanje 
preglednosti postopkov oddajanja del 
podizvajalcem ter zagotavljanje boljše 
izvrševanje zakonodaje Skupnosti in 
nacionalne zakonodaje, kot je zaprosil 
Parlament;

Or. en

Predlog spremembe 17
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. pozdravlja pobudo Komisije o uporabi 
alternativnih načinov reševanja sporov v 
EU; obžaluje krepitev kulture pravnih 
sporov na področju industrijskih odnosov, 
ki resno ogroža ravnovesje med socialnimi 
partnerji v Evropi in lahko povzroči
nestabilnost ali celo socialne nemire, če ji 
bo omogočen nadaljnji razvoj; poziva 
Komisijo, naj področje uporabe 
alternativnih načinov reševanja razširi na 
čezmejne spore pri vprašanjih v zvezi z 
delom in naj obravnava probleme 
izbiranja sodišča z namenom doseganja 
ugodnejšega pravnega položaja („forum 
shopping“) pri kolektivnih pogajanjih in 
dejavnostih sindikatov;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj spremeni Uredbo 
Bruselj I, ki določa pravilo o izključni 
pristojnosti sodišč v kraju, kjer se izvajajo 
ali se bodo izvajale dejavnosti sindikatov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomembnost večjega in 
zgodnejšega vključevanja zainteresiranih 
strani pri oblikovanju, sprejemanju, 
izvajanju in spremljanju ukrepov za 
povečanje rasti in pravic državljanov na 
enotnem trgu; nadalje poudarja, da je 
dialog s socialnimi partnerji in civilno 
družbo bistven za povrnitev zaupanja v 
enotni trg;

5. poudarja pomen večjega in zgodnejšega 
vključevanja zainteresiranih strani pri 
oblikovanju, sprejemanju, izvajanju in 
spremljanju ukrepov za povečanje rasti in 
pravic državljanov na enotnem trgu; 
ugotavlja, da so številni predlagani ukrepi 
akta za enotni trg v pristojnosti državnih 
ali poddržavnih organov in je zato 
potrebna njihova dejavna udeležba na 
vseh stopnjah; nadalje poudarja, da je 
dialog s socialnimi partnerji in civilno 
družbo bistven za povrnitev zaupanja v 
enotni trg;

Or. en

Predlog spremembe 20
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomembnost večjega in 
zgodnejšega vključevanja zainteresiranih 
strani pri oblikovanju, sprejemanju, 
izvajanju in spremljanju ukrepov za 
povečanje rasti in pravic državljanov na 
enotnem trgu; nadalje poudarja, da je 
dialog s socialnimi partnerji in civilno 
družbo bistven za povrnitev zaupanja v 
enotni trg;

5. poudarja pomen večjega in zgodnejšega 
vključevanja zainteresiranih strani pri 
oblikovanju, sprejemanju, izvajanju in 
spremljanju ukrepov za povečanje rasti in 
pravic državljanov na enotnem trgu; 
nadalje poudarja, da je dialog s socialnimi 
partnerji in civilno družbo bistven za 
povrnitev zaupanja v enotni trg; od 
Komisije pričakuje nove drzne ideje o 
načinih za izboljšanje tega dialoga; 
zahteva udeležbo socialnih partnerjev in 
posvetovanje z njimi o vsej pomembni 
zakonodaji o enotnem trgu, ki vpliva na 
trg dela; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da mora Komisija vključiti 
temeljne pravice v vso zakonodajo o 
enotnem trgu; meni, da bi s tem 
zagotovili, da uresničevanje temeljnih 
gospodarskih pravic enotnega trga ne bi 
omejevalo pravic do kolektivnih pogajanj 
in pravice do stavke, opredeljenih v 
nacionalni zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 22
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s 
socialnimi partnerji, zlasti pri izvajanju in 
uveljavljanju zakonodaje, ki podpira 
projekt notranjega trga, ter jih podpira in 
spodbuja pri izmenjavi znanja in izkušenj 
na teh področjih.

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
tesno sodelujejo s socialnimi partnerji, 
zlasti pri izvajanju in uveljavljanju 
zakonodaje, ki podpira projekt notranjega 
trga, ter jih podpira in spodbuja pri 
izmenjavi znanja in izkušenj na teh 
področjih.

Or. en

Predlog spremembe 23
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s 
socialnimi partnerji, zlasti pri izvajanju in 
uveljavljanju zakonodaje, ki podpira 
projekt notranjega trga, ter jih podpira in 
spodbuja pri izmenjavi znanja in izkušenj
na teh področjih.

6. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s 
socialnimi partnerji, zlasti pri izvajanju in 
uveljavljanju zakonodaje, ki podpira 
projekt notranjega trga; poziva Komisijo,
naj predlaga konkretne ukrepe za njihovo 
dejavno in učinkovito udeležbo ter naj jih 
podpira in spodbuja pri izmenjavi znanja, 
izkušenj in primerov dobre prakse na teh 
področjih.

Or. en

Predlog spremembe 24
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s 
socialnimi partnerji, zlasti pri izvajanju in 
uveljavljanju zakonodaje, ki podpira 
projekt notranjega trga, ter jih podpira in 
spodbuja pri izmenjavi znanja in izkušenj 

6. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s 
socialnimi partnerji, predvsem naj jih 
dejavno vključi v fazo razvoja in 
predlaganja ter izvajanja in uveljavljanja
zakonodaje, ki podpira projekt notranjega 
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na teh področjih. trga, ter naj jih podpira in spodbuja pri 
izmenjavi znanja in izkušenj na teh
področjih.

Or. en

Predlog spremembe 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja predlog Komisije o razvoju 
strategije za omogočanje širše uporabe 
informacijskega sistema notranjega trga 
(IMI) in o njegovi združitvi z drugimi 
omrežji, da bi zagotovili učinkovitejšo 
upravno sodelovanje in boljše izvajanje 
zakonodaje notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 26
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomemben prispevek malih 
in srednjih podjetij pri ustvarjanju novih 
delovnih mest in zagotavljanju rasti ter 
zato poziva Komisijo, naj odstrani ovire 
pri oblikovanju novih malih in srednjih 
podjetij ter naj spodbuja podjetništvo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Emilie Turunen
Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da procesa medsebojnega 
ocenjevanja iz direktive o storitvah ne 
moremo uporabiti kot modela, ker se 
osredotoča na tehnične vidike izvajanja
direktive in njenega prenosa v države 
članice ter ne zagotavlja ocene političnega 
učinka; meni, da je treba vso zakonodajo 
enotnega trga oceniti na 
večdimenzionalen način (resnični učinki 
na gospodarstvo, kakovost proizvodov in 
storitev ter socialne in družbene 
posledice), to velja predvsem za obstoječo 
zakonodajo o liberalizaciji storitev 
splošnega interesa, na primer poštne, 
prometne in energetske storitve;

Or. en

Predlog spremembe 28
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je treba pri dobrem 
upravljanju enotnega trga spoštovati in 
okrepiti vlogo obstoječih svetovalnih 
institucij na evropski ravni, Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora, Odbora 
regij, svetov za sektorski dialog ter 
predstavnikov delavcev in potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

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

6a. pozdravlja pobudo Komisije o 
predlogu priporočila o omrežju 
alternativnih načinov reševanja sporov;

Or. en


