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Predlog spremembe 1
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje izjave z dne 19. 
februarja 2008 o preiskavi in odpravi 
zlorabe moči velikih supermarketov, 
delujočih v Evropski uniji1,

Or. en

Predlog spremembe 2
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje izjave z dne 
19. februarja 2008 o preiskavi in odpravi 
zlorabe moči velikih supermarketov, 
delujočih v Evropski uniji1,

Or. en

Predlog spremembe 3
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je maloprodajni trg strateško 
pomemben, saj spodbuja konkurenčno in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(208)0054.
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uravnoteženo rast, ustvarja delovna mesta 
in podpira gospodarstvo v mestih ter 
pomaga tudi krepiti enotni trg in povrniti 
zaupanje evropske javnosti v notranji trg;

Or. es

Predlog spremembe 4
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Seán Kelly

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je treba v celoti priznati 
pomemben položaj maloprodajnega 
sektorja kot gonila za rast, konkurenčnost 
in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 5
Anna Maria Corazza Bildt, Grofica Róża Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, 
Seán Kelly

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so trgovine v družbi, ki jo vedno 
bolj zaznamujejo virtualni stiki prek 
interneta, še vedno kraj, kjer se ljudje 
srečujejo, zlasti nakupovalne ulice in 
mestna središča pa so lahko prostor za 
izmenjavo izkušenj in osrednja točka 
lokalne identitete, poistovetenja s 
skupnostjo ter skupne dediščine in skupnih 
vrednot;

B. ker so trgovine v družbi, ki jo vedno 
bolj zaznamujejo virtualni stiki prek 
interneta, še vedno kraj, kjer se ljudje 
srečujejo, zlasti nakupovalne ulice in 
mestna središča ter neposredna prodaja 
proizvajalcev samih pa so lahko prostor za 
izmenjavo izkušenj in osrednja točka 
lokalne identitete, poistovetenja s 
skupnostjo ter skupne dediščine in skupnih 
vrednot; ker se elektronske in 
tradicionalne trgovine kljub temu 
medsebojno ne izključujejo in se v resnici 
dopolnjujejo;
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Or. en

Predlog spremembe 6
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker sedanja gospodarska kriza terja velik 
davek od maloprodajnega sektorja, pri 
čemer vpliva zlasti na male, neodvisne 
trgovine;

C. ker sedanja gospodarska kriza terja velik 
davek od tradicionalne trgovine na 
drobno, pri čemer vpliva zlasti na male, 
neodvisne trgovine in majhne verige, 
posledica pa je stalno zmanjševanje števila 
delovnih mest v maloprodajnem sektorju;

Or. es

Predlog spremembe 7
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker sedanja gospodarska kriza terja velik 
davek od maloprodajnega sektorja, pri 
čemer vpliva zlasti na male, neodvisne 
trgovine;

C. ker sedanja gospodarska kriza terja velik 
davek od maloprodajnega sektorja in 
ambulantne prodaje, pri čemer vpliva 
zlasti na male, neodvisne trgovine, tudi ker 
se odpira vse več nakupovalnih središč;

Or. it

Predlog spremembe 8
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nepoštene trgovinske prakse še 
vedno obstajajo in negativno vplivajo
zlasti na kmete in mala proizvodna 
podjetja;

D. ker nepoštene trgovinske prakse 
negativno vplivajo na interese potrošnikov 
ter na rast in ustvarjanje delovnih mest 
vzdolž celotne dobavne verige;

Or. en

Predlog spremembe 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Grofica Róża Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Seán Kelly

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nepoštene trgovinske prakse še 
vedno obstajajo in negativno vplivajo zlasti 
na kmete in mala proizvodna podjetja;

D. ker nepoštene trgovinske prakse še 
vedno obstajajo in negativno vplivajo na 
celotno dobavno verigo, vključno s kmeti 
ter malimi in srednjimi podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 10
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nepoštene trgovinske prakse še 
vedno obstajajo in negativno vplivajo zlasti 
na kmete in mala proizvodna podjetja;

D. ker nepoštene trgovinske prakse še 
vedno obstajajo in negativno vplivajo zlasti 
na kmete, mala proizvodna podjetja in 
male trgovce na drobno;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker kmetje pogosto nimajo dovolj 
pogajalske moči, da bi si lahko zagotovili 
pošteno ceno za svoje proizvode; ker je 
večina dobičkov v kmetijstvu in verigi 
preskrbe s hrano zgoščena v posredniških 
družbah, kot so distributerji in 
predelovalci;

Or. en

Predlog spremembe 12
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker v tem trenutku ni mogoče, da bi 
potrošniki dobili zanesljive, podrobne 
informacije o strukturi stroškov raznih 
proizvodov; 

Or. en

Predlog spremembe 13
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi akcijski načrt moral 
večjo pozornost posvetiti učinkom sedanje 
gospodarske krize na maloprodajni sektor 

2. ugotavlja, da bi akcijski načrt moral 
večjo pozornost posvetiti učinkom sedanje 
gospodarske krize na maloprodajni sektor 
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in zlasti na male, neodvisne trgovine; in zlasti na male, neodvisne trgovine in 
majhne maloprodajne verige ter na 
krepitev moči potrošnikov, zlasti 
najranljivejših;

Or. es

Predlog spremembe 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno,
zadrug ter interesov potrošnikov in 
okoljskih in družbenih interesov;

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti; poziva 
Komisijo, naj uporabi celosten pristop do 
trgovine na drobno, pri tem pa se izogne 
podvajanju in dodatnemu upravnemu 
bremenu, ter zagotovi skladnost in tesno 
usklajevanje z drugimi obstoječimi 
forumi, kot je letna okrogla miza o 
maloprodajnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 15
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno, 
zadrug ter interesov potrošnikov in 
okoljskih in družbenih interesov;

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno ter 
njihovih dobaviteljev, zadrug ter interesov 
potrošnikov in okoljskih in družbenih 
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interesov;

Or. de

Predlog spremembe 16
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno, 
zadrug ter interesov potrošnikov in 
okoljskih in družbenih interesov;

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno,
proizvajalcev, dobaviteljev, zadrug ter 
interesov potrošnikov in okoljskih in 
družbenih interesov;

Or. pl

Predlog spremembe 17
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno, 
zadrug ter interesov potrošnikov in 
okoljskih in družbenih interesov;

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno, 
zadrug, dobaviteljev ter interesov 
potrošnikov in okoljskih in družbenih 
interesov;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja 
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno, 
zadrug ter interesov potrošnikov in 
okoljskih in družbenih interesov;

3. pozdravlja namero Komisije, da bo 
ustanovila stalno skupino za konkurenčnost 
v trgovini na drobno, vendar poudarja
pomen uravnotežene zastopanosti, tudi 
velikih in malih trgovcev na drobno, 
zadrug in dobaviteljev ter interesov 
potrošnikov in okoljskih in družbenih 
interesov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Catherine Stihler

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
ustanovila skupino strokovnjakov na 
visoki ravni za inovacije v maloprodajnem 
sektorju, in poziva Komisijo, naj hitro 
pregleda naslednja priporočila skupine, 
da bi tako dodatno spodbudili podjetništvo 
in inovacije ter ustvarjali delovna mesta 
in rast v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Pupakis (Konstantinos 
Poupakis), Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)



AM\1002617SL.doc 11/50 PE519.470v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. podpira okroglo mizo o 
maloprodajnem trgu, ki jo organizira 
njegov Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov, kot institucionalni forum za 
ohranjanje trgovine na drobno visoko na 
političnem programu EU, za pregled 
napredka pri izvajanju ustreznih vidikov 
akcijskega načrta za maloprodajni sektor, 
za poročanje o delu stalne skupine za 
konkurenčnost v trgovini na drobno ter za 
obveščanje o doseženem napredku drugih 
obstoječih platform in mehanizmov 
neformalnega dialoga; poziva stalno 
skupino za konkurenčnost v trgovini na 
drobno, naj tesno sodeluje z Evropskim 
parlamentom pri pripravi letne okrogle 
mize o maloprodajnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Pupakis (Konstantinos 
Poupakis), Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v okviru 
varčevalnih politik ne sprejemajo ukrepov, 
ki bi spodkopali zaupanje potrošnikov in 
neposredno škodovali interesom 
maloprodajnega sektorja, kot so višji DDV 
ali višje dajatve za trgovine;

4. poziva države članice, naj v okviru 
varčevalnih politik ne sprejemajo
diskriminatornih ukrepov, ki bi 
spodkopavali zaupanje potrošnikov in 
neposredno škodovali interesom 
maloprodajnega sektorja, kot so višji DDV 
ali višje dajatve za trgovine; je zaskrbljen 
predvsem zaradi nekaterih nacionalnih 
trgovinskih in davčnih predpisov, ki 
vplivajo na določene sektorje ali poslovne 
modele in izkrivljajo konkurenco ter 
imajo tako dejansko diskriminatorni 
učinek na tuje trgovce na drobno v EU; 
poziva Komisijo, naj ukrepa odločneje, da 
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bo zagotovila polno izvajanje zakonodaje 
notranjega trga in konkurenčnega prava, 
tudi s pospeševanjem postopkov za 
ugotavljanje kršitev s hitrim pristopom;

Or. en

Predlog spremembe 22
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v okviru 
varčevalnih politik ne sprejemajo ukrepov, 
ki bi spodkopali zaupanje potrošnikov in 
neposredno škodovali interesom 
maloprodajnega sektorja, kot so višji DDV
ali višje dajatve za trgovine;

4. poziva države članice, naj v okviru 
varčevalnih politik ne sprejemajo ukrepov, 
ki bi spodkopavali zaupanje potrošnikov in 
neposredno škodovali interesom 
maloprodajnega sektorja, kot so višji DDV,
višje dajatve za trgovine in vrste 
proizvodov, prerazvrstitev proizvodov v 
razrede z drugo davčno stopnjo, 
blokiranje kreditov itn.; 

Or. es

Predlog spremembe 23
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v okviru 
varčevalnih politik ne sprejemajo ukrepov, 
ki bi spodkopali zaupanje potrošnikov in 
neposredno škodovali interesom 
maloprodajnega sektorja, kot so višji DDV 
ali višje dajatve za trgovine;

4. poziva države članice, naj v okviru 
varčevalnih politik ne sprejemajo ukrepov, 
ki bi spodkopavali zaupanje potrošnikov in 
neposredno škodovali interesom 
maloprodajnega sektorja, kot so višji DDV 
ali višje dajatve za trgovine; meni prav 
nasprotno, da bi bilo treba DDV uskladiti 
na ravni celotne EU; 
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Or. it

Predlog spremembe 24
Anna Maria Corazza Bildt, Grofica Róża Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, 
Seán Kelly, Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. je zaskrbljen, ker omejujoča 
nacionalna pravila, različne razlage in 
neustrezno izvajanje pravil notranjega 
trga ovirajo prost pretok blaga in storitev 
v EU; poudarja, da zahteve po dodatnih 
testih in registracijah, nepriznavanje 
certifikatov in standardov, teritorialne 
omejitve dobave in podobni ukrepi 
ustvarjajo dodatne stroške za potrošnike 
in trgovce na drobno, zlasti mala in 
srednja podjetja, s tem pa evropskim 
državljanom preprečujejo, da bi v celoti 
izkoristili prednosti enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 25
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva k strogim izvršilnim ukrepom, 
da se ohrani pritisk na države članice, ki 
niso uspešno izvedle direktive o storitvah;

Or. en



PE519.470v01-00 14/50 AM\1002617SL.doc

SL

Predlog spremembe 26
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva k razširitvi pregleda notranjega 
trga, da bi zajel izvajanje direktive o 
storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
maloprodajnemu sektorju namenijo 
največjo politično težo kot enemu od 
stebrov enotnega trga, vključno z 
digitalnim enotnim trgom, in naj odpravijo 
praktične ovire, zaradi katerih trgovci na 
drobno težko v celoti izkoristijo prednosti 
notranjega trga;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
maloprodajnemu sektorju namenijo 
največjo politično težo kot enemu od 
stebrov enotnega trga, vključno z 
digitalnim enotnim trgom, in naj odpravijo
regulativne in praktične ovire, zaradi 
katerih trgovci na drobno težko v celoti 
izkoristijo prednosti notranjega trga; prav 
tako poziva Komisijo, naj za zagotovitev 
boljšega upravljanja izvaja politiko nične 
tolerance do tistih držav članic, ki pravil 
notranjega trga ne uporabljajo pravilno, 
in naj to, kjer je primerno, izvaja s 
postopki za ugotavljanje kršitev;

Or. de

Predlog spremembe 28
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
maloprodajnemu sektorju namenijo 
največjo politično težo kot enemu od 
stebrov enotnega trga, vključno z 
digitalnim enotnim trgom, in naj odpravijo 
praktične ovire, zaradi katerih trgovci na 
drobno težko v celoti izkoristijo prednosti 
notranjega trga;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
maloprodajnemu sektorju namenijo 
največjo politično težo kot enemu od 
stebrov enotnega trga, vključno z 
digitalnim enotnim trgom, in naj odpravijo 
praktične ovire, zaradi katerih trgovci na 
drobno težko v celoti izkoristijo prednosti 
notranjega trga; meni, da bi morala biti 
zakonodaja za maloprodajni trgu v večji 
meri oprta na dokaze, zlasti kar zadeva 
potrebo po ustrezni preučitvi in 
razumevanju njenega učinka na mala 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 29
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
maloprodajnemu sektorju namenijo 
največjo politično težo kot enemu od 
stebrov enotnega trga, vključno z 
digitalnim enotnim trgom, in naj odpravijo 
praktične ovire, zaradi katerih trgovci na 
drobno težko v celoti izkoristijo prednosti 
notranjega trga;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
maloprodajnemu sektorju namenijo 
največjo politično težo kot enemu od 
stebrov enotnega trga, vključno z 
digitalnim enotnim trgom, in naj odpravijo 
praktične ovire, zlasti upravne in 
birokratske, ki otežujejo ustanavljanje, 
razvoj in neprekinjeno poslovanje podjetij 
ter zaradi katerih trgovci na drobno in 
podjetniki težko v celoti izkoristijo 
prednosti notranjega trga;

Or. es

Predlog spremembe 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Grofica Róża Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Morten Løkkegaard, Seán Kelly
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj dosledno in 
skladno prenesejo pravila notranjega trga 
ter zagotovijo učinkovito vzajemno 
priznavanje blaga in storitev, odpravijo 
prekrivanja ter zmanjšajo upravna 
bremena in regulativne ovire, ki bi lahko 
omejevali rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva države članice, naj v celoti in 
pravilno izvajajo pravila in zakonodajo 
notranjega trga, zlasti blagovni sveženj, 
direktivo o storitvah, direktivo o zamudah 
pri plačilih, direktivo o elektronskem 
poslovanju, akt za mala podjetja in 
direktivo o nepoštenih poslovnih praksah;

Or. en

Predlog spremembe 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Grofica Róża Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. spodbuja podjetniška in potrošniška 
združenja, naj deležnikom zagotovijo več 
informacij, usposabljanja in pravnega 
svetovanja o njihovih pravicah in 
instrumentih za reševanje težav, ki jih 
imajo na voljo, na primer mreži SOLVIT, 
podpirajo pa naj tudi medsebojno 
izmenjavo dobre prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja namero Komisije, da bo 
razvila instrumente za lažji dostop 
potrošnikov do preglednih in zanesljivih 
informacij o cenah, kakovosti ter trajnosti 
blaga in storitev; spodbuja Komisijo, naj 
vzpostavi zlahka dostopno bazo podatkov, 
ki bo vsebovala vse zahteve EU in 
nacionalne zahteve glede označevanja;
istočasno opozarja na vedno več oznak in 
zahtev glede označevanja ter poziva k 
poenostavitvi, tako da bi ena oznaka 
vsebovala več vidikov socialne in okoljske 
trajnosti, ob hkratnem zmanjšanju razlik 
med nacionalnimi zahtevami glede 
obveznega označevanja;

6. pozdravlja namero Komisije, da bo 
razvila instrumente za lažji dostop 
potrošnikov do preglednih in zanesljivih 
informacij o cenah, kakovosti ter trajnosti 
blaga in storitev; spodbuja Komisijo, naj 
vzpostavi zlahka dostopno bazo podatkov, 
ki bo vsebovala vse zahteve EU in 
nacionalne zahteve glede označevanja;
istočasno opozarja na vedno več oznak in 
zahtev glede označevanja ter poziva k 
poenostavitvi, tudi z zmanjšanjem razlik 
med nacionalnimi zahtevami glede 
obveznega označevanja in določitvijo 
skupnih primerjalnih meril na ravni EU, 
kjer je primerno;

Or. en

Predlog spremembe 33
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja namero Komisije, da bo 
razvila instrumente za lažji dostop 
potrošnikov do preglednih in zanesljivih 
informacij o cenah, kakovosti ter trajnosti 
blaga in storitev; spodbuja Komisijo, naj 
vzpostavi zlahka dostopno bazo podatkov, 
ki bo vsebovala vse zahteve EU in 
nacionalne zahteve glede označevanja;
istočasno opozarja na vedno več oznak in 
zahtev glede označevanja ter poziva k 
poenostavitvi, tako da bi ena oznaka 
vsebovala več vidikov socialne in okoljske 

6. pozdravlja namero Komisije, da bo 
razvila instrumente za lažji dostop 
potrošnikov do preglednih, primerljivih in 
zanesljivih informacij o cenah, kakovosti 
ter trajnosti blaga in storitev; spodbuja 
Komisijo, naj vzpostavi zlahka dostopno 
bazo podatkov, ki bo vsebovala vse 
zahteve EU in nacionalne zahteve glede 
označevanja; istočasno opozarja na vedno 
več oznak in zahtev glede označevanja ter 
poziva k poenostavitvi, tako da bi ena 
oznaka vsebovala več vidikov socialne in 
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trajnosti, ob hkratnem zmanjšanju razlik 
med nacionalnimi zahtevami glede 
obveznega označevanja;

okoljske trajnosti, ob hkratnem zmanjšanju 
razlik med nacionalnimi zahtevami glede 
obveznega označevanja;

Or. en

Predlog spremembe 34
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja namero Komisije, da bo 
razvila instrumente za lažji dostop 
potrošnikov do preglednih in zanesljivih 
informacij o cenah, kakovosti ter trajnosti 
blaga in storitev; spodbuja Komisijo, naj 
vzpostavi zlahka dostopno bazo podatkov, 
ki bo vsebovala vse zahteve EU in 
nacionalne zahteve glede označevanja;
istočasno opozarja na vedno več oznak in 
zahtev glede označevanja ter poziva k 
poenostavitvi, tako da bi ena oznaka 
vsebovala več vidikov socialne in okoljske 
trajnosti, ob hkratnem zmanjšanju razlik 
med nacionalnimi zahtevami glede 
obveznega označevanja;

6. pozdravlja namero Komisije, da bo 
razvila instrumente za lažji dostop 
potrošnikov do preglednih, lahko 
razumljivih in zanesljivih informacij o 
cenah, kakovosti ter trajnosti blaga in 
storitev; spodbuja Komisijo, naj vzpostavi 
zlahka dostopno bazo podatkov, ki bo 
vsebovala vse zahteve EU in nacionalne 
zahteve glede označevanja; istočasno 
opozarja na vedno več oznak in zahtev 
glede označevanja ter poziva k 
poenostavitvi, tako da bi ena oznaka 
vsebovala več vidikov socialne in okoljske 
trajnosti, ob hkratnem zmanjšanju razlik 
med nacionalnimi zahtevami glede 
obveznega označevanja;

Or. es

Predlog spremembe 35
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so: 

7. ugotavlja, da razvoj trgovine na drobno 
usmerjajo želje potrošnikov; poziva 
Komisijo, naj dopolni svoj akcijski načrt z 
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spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v 
svoji neposredni bližini; spodbujanje
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
spoštovanje pravice lokalnih in 
regionalnih organov, da na določenih 
nakupovalnih območjih (npr. 
„nakupovalne ulice“) ustvarjajo pogoje, 
ki so ugodni za male, neodvisne trgovine, 
z zniževanjem cen energije in najemnin 
prek javno-zasebnih partnerstev, z 
uvajanjem nižjih stopenj lokalnih dajatev 
za dejavnosti malih podjetij in neodvisnih 
trgovcev na drobno ter s spodbujanjem 
sodelovanja med različnimi trgovinami na 
omenjenem območju;

več ukrepi pomoči za neodvisne trgovce na 
drobno, kot je spodbujanje povezovanja 
neodvisnih trgovcev na drobno v skupine,
vključno z zadrugami, ki so deležne koristi 
vzajemne pomoči in nekaterih ekonomij 
obsega, ob tem pa ohranijo vso svojo 
neodvisnost;

Or. en

Predlog spremembe 36
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v 
svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
spoštovanje pravice lokalnih in 
regionalnih organov, da na določenih 

7. spodbuja lokalne organe, naj podpirajo 
ukrepe, katerih cilj je olajšati enak dostop 
in vzpostaviti enake pogoje za neodvisne 
trgovce, ob popolnem spoštovanju proste 
in poštene konkurence, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v 
svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
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nakupovalnih območjih (npr. 
„nakupovalne ulice“) ustvarjajo pogoje, 
ki so ugodni za male, neodvisne trgovine, 
z zniževanjem cen energije in najemnin 
prek javno-zasebnih partnerstev, z 
uvajanjem nižjih stopenj lokalnih dajatev 
za dejavnosti malih podjetij in neodvisnih 
trgovcev na drobno ter s spodbujanjem 
sodelovanja med različnimi trgovinami na 
omenjenem območju;

spodbujanje javno-zasebnih partnerstev, na
primer na področjih energije in izgradnje 
maloprodajnih objektov, da se ustvari 
pozitivno okolje za MSP in odpravijo ovire 
za podjetništvo;

Or. en

Predlog spremembe 37
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v
svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
spoštovanje pravice lokalnih in regionalnih 
organov, da na določenih nakupovalnih 
območjih (npr. „nakupovalne ulice“)
ustvarjajo pogoje, ki so ugodni za male, 
neodvisne trgovine, z zniževanjem cen 
energije in najemnin prek javno-zasebnih 
partnerstev, z uvajanjem nižjih stopenj 
lokalnih dajatev za dejavnosti malih 
podjetij in neodvisnih trgovcev na drobno 
ter s spodbujanjem sodelovanja med 
različnimi trgovinami na omenjenem 
območju;

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v
isti okolici, zlasti novih udeležencev na 
trgu; spodbujanje povezovanja neodvisnih 
trgovcev na drobno v skupine, vključno z 
zadrugami, ki so deležne koristi vzajemne 
pomoči in nekaterih ekonomij obsega, ob 
tem pa ohranijo vso svojo neodvisnost;
spodbujanje pravice lokalnih in 
regionalnih organov, da ustvarjajo pogoje, 
ki so ugodni za male, neodvisne trgovine,
za katere je značilno, da imajo sedež v 
mestnih središčih, z zniževanjem cen 
energije in najemnin prek javno-zasebnih 
partnerstev, ter z uvajanjem nižjih stopenj 
lokalnih dajatev za dejavnosti malih 
podjetij in neodvisnih trgovcev na drobno v 
skladu z veljavnimi pravili EU za državno 
pomoč, konkurenco in javna naročila na 
notranjem trgu, ter s spodbujanjem 
sodelovanja med različnimi trgovinami na 
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omenjenem območju;

Or. en

Predlog spremembe 38
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v 
svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
spoštovanje pravice lokalnih in regionalnih 
organov, da na določenih nakupovalnih 
območjih (npr. „nakupovalne ulice“) 
ustvarjajo pogoje, ki so ugodni za male, 
neodvisne trgovine, z zniževanjem cen 
energije in najemnin prek javno-zasebnih 
partnerstev, z uvajanjem nižjih stopenj 
lokalnih dajatev za dejavnosti malih 
podjetij in neodvisnih trgovcev na drobno 
ter s spodbujanjem sodelovanja med 
različnimi trgovinami na omenjenem 
območju;

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v 
svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
spoštovanje pravice lokalnih in regionalnih 
organov, da na določenih nakupovalnih 
območjih (npr. „nakupovalne ulice“) 
ustvarjajo pogoje, ki so ugodni za male, 
neodvisne trgovine, z zniževanjem cen 
energije in najemnin prek javno-zasebnih 
partnerstev, z uvajanjem nižjih stopenj 
lokalnih dajatev za dejavnosti malih 
podjetij in neodvisnih trgovcev na drobno 
ter s spodbujanjem sodelovanja med 
različnimi trgovinami na omenjenem 
območju; podpira idejo dematerializirane 
prodajne galerije, v kateri bi bili združeni 
neodvisni trgovci na drobno iz istega 
gravitacijskega območja strank in do 
katere bi imele stranke omogočen dostop 
na daljavo prek varne internetne povezave 
ter ki bi lahko ponujala storitve dostave 
na dom; podpira ulično prodajo na 
podeželskih območjih;

Or. fr
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Predlog spremembe 39
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v 
svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
spoštovanje pravice lokalnih in regionalnih 
organov, da na določenih nakupovalnih 
območjih (npr. „nakupovalne ulice“) 
ustvarjajo pogoje, ki so ugodni za male, 
neodvisne trgovine, z zniževanjem cen 
energije in najemnin prek javno-zasebnih 
partnerstev, z uvajanjem nižjih stopenj 
lokalnih dajatev za dejavnosti malih 
podjetij in neodvisnih trgovcev na drobno 
ter s spodbujanjem sodelovanja med 
različnimi trgovinami na omenjenem 
območju;

7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj 
akcijski načrt z več ukrepi pomoči za 
neodvisne trgovce na drobno, kot so:
spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v 
skladu s katerim večji trgovci na drobno 
delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v 
svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na 
drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki 
so deležne koristi vzajemne pomoči in 
nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa 
ohranijo vso svojo neodvisnost;
spoštovanje pravice lokalnih in regionalnih 
organov, da na določenih nakupovalnih 
območjih (npr. „nakupovalne ulice“) 
ustvarjajo pogoje, ki so ugodni za male, 
neodvisne trgovine, z zniževanjem cen 
energije – tudi za ponoči osvetljene znake 
– in najemnin prek javno-zasebnih 
partnerstev, z uvajanjem nižjih stopenj 
lokalnih dajatev za dejavnosti malih 
podjetij in neodvisnih trgovcev na drobno 
ter s spodbujanjem sodelovanja med 
različnimi trgovinami na omenjenem 
območju;

Or. it

Predlog spremembe 40
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj kot del akcijskega 
načrta začne izvajati ukrepe za podporo 
inovacijam, specializaciji in 
konkurenčnosti v trgovini na drobno, za 
spodbujanje občinskih tržnic in 
nakupovalnega turizma; za spodbujanje 
podjetnikov in prenos podjetij iz ene 
generacije v drugo ter za ustvarjanje 
varnega okolja za trgovino;

Or. es

Predlog spremembe 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja pred težnjo nekaterih lokalnih 
in regionalnih organov, da bodo še naprej
razvijali velike projekte, kot so 
nakupovalna središča in mesta zunaj 
mestnih središč, ob upoštevanju dejstva,
da je stopnja nasičenosti glede na 
gospodarsko krizo že dosežena; ugotavlja, 
da so najemnine v takšnih nakupovalnih 
središčih za manjše, neodvisne trgovine 
ponavadi previsoke, in poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami 
pripravi pregled njihovih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih učinkov;

8. opozarja, da je strnjenost trgovin zunaj 
mestnih središč za nekatere potrošnike 
lahko priročna, za druge pa lahko 
predstavlja izziv, zlasti za starejše, osebe z 
omejeno mobilnostjo ali osebe brez 
avtomobila; poudarja, da je treba najti 
pravo ravnovesje v razvoju novih, velikih 
maloprodajnih projektov, da bodo
nakupovalna središča še naprej poganjala 
rast, ustvarjala delovna mesta in 
spodbujala trajnost, ter zagotavljati tudi 
prave pogoje za dostop manjših trgovin na 
trg, da bodo potrošniki lahko imeli na 
voljo pestro izbiro trgovin na drobno in 
resnično svobodo izbire;

Or. en

Predlog spremembe 42
Morten Løkkegaard
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja pred težnjo nekaterih lokalnih 
in regionalnih organov, da bodo še naprej 
razvijali velike projekte, kot so 
nakupovalna središča in mesta zunaj 
mestnih središč, ob upoštevanju dejstva, 
da je stopnja nasičenosti glede na 
gospodarsko krizo že dosežena; ugotavlja, 
da so najemnine v takšnih nakupovalnih 
središčih za manjše, neodvisne trgovine 
ponavadi previsoke, in poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami 
pripravi pregled njihovih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih učinkov;

8. ugotavlja, da so najemnine v 
nakupovalnih središčih za manjše, 
neodvisne trgovine ponavadi previsoke, in 
poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami pripravi pregled 
njihovih gospodarskih, socialnih in 
okoljskih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 43
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja pred težnjo nekaterih lokalnih 
in regionalnih organov, da bodo še naprej 
razvijali velike projekte, kot so 
nakupovalna središča in mesta zunaj 
mestnih središč, ob upoštevanju dejstva, da 
je stopnja nasičenosti glede na gospodarsko 
krizo že dosežena; ugotavlja, da so 
najemnine v takšnih nakupovalnih 
središčih za manjše, neodvisne trgovine 
ponavadi previsoke, in poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami 
pripravi pregled njihovih gospodarskih, 
socialnih in okoljskih učinkov;

8. opozarja pred težnjo nekaterih lokalnih 
in regionalnih organov, da bodo še naprej 
razvijali velike projekte, kot so 
nakupovalna središča in mesta zunaj 
mestnih središč, ali odobrili njihovo 
izvajanje, ob upoštevanju dejstva, da je v 
številnih regijah stopnja nasičenosti glede 
na gospodarsko krizo že dosežena;
ugotavlja, da so najemnine v takšnih 
nakupovalnih središčih za manjše, 
neodvisne trgovine ponavadi previsoke, in 
poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami pripravi pregled 
njihovih gospodarskih, socialnih in 
okoljskih učinkov;

Or. pl
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Predlog spremembe 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. priznava pravico lokalnih organov, da ne
dovolijo izgradnje novih nakupovalnih 
središč in hipermarketov, kjer koli bo to 
imelo negativne socialne ali okoljske 
posledice, in spodbuja države članice, naj
uvedejo posebna pravila, ki bodo 
zagotavljala raznolikost trgovin, saj je ta 
nujna, da bodo nakupovalna središča, zlasti 
v mestnih središčih, še naprej privlačna;

9. priznava pristojnosti lokalnih organov v 
zvezi z urbanističnim načrtovanjem; 
vendar poudarja, da se urbanistično 
načrtovanje ne bi smelo izrabljati kot 
izgovor, da se zaobide pravica do 
svobodnega ustanavljanja; v tem okviru 
opozarja na pomen pravilnega izvajanja 
direktive o storitvah; poziva države 
članice, naj odstranijo ovire za prosti 
pretok in odprejo svoje trge, da spodbudijo 
konkurenčnost in raznolikost trgovin, saj 
je ta nujna, da bodo nakupovalna središča, 
zlasti v mestnih središčih, še naprej 
privlačna;

Or. en

Predlog spremembe 45
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. priznava pravico lokalnih organov, da ne 
dovolijo izgradnje novih nakupovalnih 
središč in hipermarketov, kjer koli bo to 
imelo negativne socialne ali okoljske 
posledice, in spodbuja države članice, naj 
uvedejo posebna pravila, ki bodo 
zagotavljala raznolikost trgovin, saj je ta 
nujna, da bodo nakupovalna središča, 
zlasti v mestnih središčih, še naprej 
privlačna;

9. priznava pravico lokalnih organov, da ne 
dovolijo izgradnje novih nakupovalnih 
središč in hipermarketov, kjer koli bo to 
imelo negativne socialne ali okoljske 
posledice;
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Or. en

Predlog spremembe 46
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. priznava pravico lokalnih organov, da ne 
dovolijo izgradnje novih nakupovalnih 
središč in hipermarketov, kjer koli bo to 
imelo negativne socialne ali okoljske 
posledice, in spodbuja države članice, naj 
uvedejo posebna pravila, ki bodo 
zagotavljala raznolikost trgovin, saj je ta 
nujna, da bodo nakupovalna središča, 
zlasti v mestnih središčih, še naprej 
privlačna;

9. priznava pravico lokalnih organov, da ne 
dovolijo izgradnje novih nakupovalnih 
središč in hipermarketov, kjer koli bo to 
imelo negativne socialne ali okoljske 
posledice, in spodbuja države članice, naj 
uvedejo posebna pravila za izboljšanje 
možnosti za dostop trgovcev na drobno do 
trga in zagotovitev raznolikosti trgovin, saj
je to nujno, da bodo nakupovalna središča, 
zlasti v mestnih središčih, še naprej 
privlačna;

Or. de

Predlog spremembe 47
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja pomembno vlogo javno-
zasebnih partnerstev pri zagotavljanju 
čistih, varnih in dostopnih nakupovalnih 
središč v mestnih središčih, med drugim z 
odpravljanjem negativnih vplivov praznih 
stavb na nakupovalnih območjih, na primer 
tako, da se ti prostori ponudijo 
novoustanovljenim podjetjem za nižjo 
najemnino od običajne;

10. poudarja pomembno vlogo javno-
zasebnih partnerstev pri zagotavljanju 
čistih, varnih in dostopnih nakupovalnih 
središč v mestnih središčih, med drugim z 
odpravljanjem negativnih vplivov praznih 
stavb na nakupovalnih območjih, na primer 
tako, da se ti prostori ponudijo 
novoustanovljenim podjetjem za nižjo 
najemnino od običajne, v skladu s predpisi 
EU o javnih naročilih in državni pomoči;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da se trgovine zaradi vedno 
večjega pomena elektronskega poslovanja
soočajo z novimi izzivi, zaradi katerih 
postajajo večkanalne maloprodajne 
strategije vse pomembnejše; v zvezi s tem 
ob upoštevanju socialne vloge trgovin na 
drobno izraža zaskrbljenost, da bi 
elektronsko poslovanje lahko prekosilo 
celotne maloprodajne sektorje, kot je v 
tem trenutku opaziti v avdiovizualnem in 
knjižnem sektorju; spodbuja trgovce na 
drobno, naj razvijajo nove poslovne 
modele za razširitev nakupovalnih 
izkušenj v tradicionalni trgovini, med 
drugim z višjimi ravnmi storitev pred 
prodajo in po njej ter s povezovanjem 
predstavitve na internetu z osebjem, ki je 
odgovorno za prodajo v tradicionalni 
trgovini;

11. ugotavlja, da je hiter razvoj 
elektronskega poslovanja prinesel velike 
koristi za potrošnike in podjetja v smislu 
inovacij, novih tržnih priložnosti in rasti, 
boljše izbire, okrepljene konkurenčnosti 
in nižjih cen; vendar ugotavlja, da se 
trgovine soočajo z novimi izzivi, zaradi 
katerih postajajo večkanalne maloprodajne 
strategije vse pomembnejše; glede na
socialno in kulturno vlogo trgovine na
drobno spodbuja trgovce na drobno, naj 
razvijajo nove poslovne modele za svojo 
spletno mrežo strank in razširijo tudi 
nakupovalne izkušnje v tradicionalni 
trgovini, med drugim z višjimi ravnmi 
storitev pred prodajo in po njej;

Or. en

Predlog spremembe 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da se trgovine zaradi vedno 
večjega pomena elektronskega poslovanja 
soočajo z novimi izzivi, zaradi katerih 
postajajo večkanalne maloprodajne 
strategije vse pomembnejše; v zvezi s tem 
ob upoštevanju socialne vloge trgovin na 

11. ugotavlja, da se trgovine zaradi vedno 
večjega pomena elektronskega poslovanja 
soočajo z novimi izzivi, zaradi katerih 
postajajo večkanalne maloprodajne 
strategije vse pomembnejše; spodbuja 
trgovce na drobno, naj kar najbolje 
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drobno izraža zaskrbljenost, da bi 
elektronsko poslovanje lahko prekosilo 
celotne maloprodajne sektorje, kot je v 
tem trenutku opaziti v avdiovizualnem in 
knjižnem sektorju; spodbuja trgovce na 
drobno, naj razvijajo nove poslovne 
modele za razširitev nakupovalnih izkušenj 
v tradicionalni trgovini, med drugim z 
višjimi ravnmi storitev pred prodajo in po 
njej ter s povezovanjem predstavitve na 
internetu z osebjem, ki je odgovorno za 
prodajo v tradicionalni trgovini;

izkoristijo inovativne tehnologije in
razvijajo nove poslovne modele za 
razširitev nakupovalnih izkušenj v 
tradicionalni trgovini, med drugim z 
višjimi ravnmi storitev pred prodajo in po 
njej ter s povezovanjem predstavitve na 
internetu z osebjem, ki je odgovorno za 
prodajo v tradicionalni trgovini;

Or. en

Predlog spremembe 50
Claudette Abela Baldacchino

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. pozdravlja namen Komisije, da bo 
spodbujala elektronsko poslovanje; 
vendar obžaluje pomanjkanje cilja, da bi 
spletne storitve in blago postali dostopni 
potrošnikom iz vseh držav v EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga strategijo, ki bi 
trgovcem preprečevala sprejemanje 
diskriminatornih politik v njihovih 
praksah elektronskega poslovanja in s tem 
zagotovila neoviran dostop do čezmejne 
spletne trgovine za vse evropske 
državljane;

Or. en

Predlog spremembe 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Grofica Róża Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je elektronsko 
poslovanje pomembno, da se potrošnikom 
zagotovita izbira in dostop do blaga in 
storitev, zlasti na odročnih območjih; 
poudarja, da je treba sprejeti ustrezne 
ukrepe za razvoj njenega polnega 
potenciala, tudi z izboljšanjem dostopa do 
interneta na najbolj odročnih območjih 
Evropske unije; podpira ukrepe, ki jih 
Komisija zahteva v svojem sporočilu o 
elektronskem poslovanju iz leta 2012 za 
okrepitev zaupanja, poenostavitev 
čezmejne registracije domen, izboljšanje 
varnosti elektronskih plačilnih sistemov in 
dostavnih storitev, olajšanje čezmejne 
izterjave dolgov in izboljšanje obveščanja 
potrošnikov o njihovih pravicah, zlasti v 
zvezi z odstopom od nakupa in možnostmi 
pritožbe;

Or. en

Predlog spremembe 52
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ponovno poudarja pomen 
odstranjevanja ovir (jezikovnih in 
upravnih ovir ter pomanjkanja 
informacij), ki omejujejo poslovni 
potencial spletne čezmejne trgovine in 
spodkopavajo zaupanje potrošnikov v 
enotni trg;

Or. es
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Predlog spremembe 53
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj razreši 
vprašanje v zvezi z večstranskimi 
medfranšiznimi provizijami in odpravi 
pravila o kartičnih shemah, ki povečujejo 
protikonkurenčne učinke večstranskih 
medfranšiznih provizij; poziva Komisijo, 
naj podpre države članice, ki že imajo 
pregledne, konkurenčne in inovativne 
plačilne sisteme, in jih uporabi kot 
primere dobrih praks pri nadaljnjem 
razvoju cenejšega in bolj poštenega 
plačilnega trga v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 54
Anna Maria Corazza Bildt, Grofica Róża Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja zlasti prostovoljne pobude 
in zaveze trgovcev na drobno in 
dobaviteljev za zmanjšanje živilskih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opozarja na pomen ohranjanja in 
zaščite prodaje na drobno na javnih 
površinah, sektorja, ki ga v pretežni meri 
tvori na tisoče družinskih mikropodjetij in 
ki je tudi posebnost evropskega 
gospodarstva;

Or. it

Predlog spremembe 56
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. priznava in močno podpira 
pomembno vlogo trgovine na drobno kot 
delodajalca, ki zagotavlja tako nizko- kot 
visokokvalificirana delovna mesta; 
poudarja, da konkurenca med trgovci na 
drobno ne sme povzročiti konkurence na 
področju delovnih standardov ali plač;

Or. en

Predlog spremembe 57
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na pomen ustreznega 
izvajanja obstoječe socialne in delovne 
zakonodaje; obžaluje velik obseg dela na
črno, ki pomeni tudi visoko stopnjo 
davčne utaje in preprečuje vzpostavitev 
enakih pogojev trgovcev na notranjem 

13. opozarja na pomen ustreznega 
izvajanja obstoječe socialne in delovne 
zakonodaje; poziva k enaki obravnavi 
komercialnih subjektov na notranjem trgu
z namenom boja proti neprijavljenemu 
delu ter davčnim goljufijam in zlorabam 
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trgu; na področju socialne varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 58
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na pomen ustreznega 
izvajanja obstoječe socialne in delovne 
zakonodaje; obžaluje velik obseg dela na 
črno, ki pomeni tudi visoko stopnjo davčne 
utaje in preprečuje vzpostavitev enakih 
pogojev trgovcev na notranjem trgu;

13. opozarja na pomen ustreznega 
izvajanja obstoječe socialne in delovne 
zakonodaje; obžaluje velik obseg dela na 
črno, ki pomeni tudi visoko stopnjo davčne 
utaje in preprečuje vzpostavitev enakih 
pogojev trgovcev na notranjem trgu; svari 
pred delovnimi pogoji in zlorabami, ki se 
lahko pojavljajo v trgovini na drobno ter 
prizadenejo zlasti ženske, 
nizkokvalificirane delavce in priseljence;

Or. es

Predlog spremembe 59
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. opozarja na pomen izboljšanja 
poslovnih in strokovnih znanj, da se zviša 
stopnja zaposlenosti v tem sektorju, ter 
poziva države članice in Komisijo, naj 
spodbujajo zaposlovanje oseb iz tistih 
družbenih skupin, ki so težje zaposljive;

Or. es
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Predlog spremembe 60
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža svojo zaskrbljenost zaradi 
poslabšanja pravic franšizojemalca v 
primerjavi s franšizorjem ter poziva k 
preglednim in pravičnim pogodbam; zlasti 
opozarja Komisijo in države članice na 
težave, s katerimi se srečujejo 
franšizojemalci, ki želijo prodati svoje 
podjetje ali spremeniti svojo poslovno 
formulo, a še naprej delovati v istem 
sektorju; zahteva, da Komisija preuči 
učinke dolgoročnih konkurenčnih 
klavzul, možnosti odkupa in prepovedi 
franšiz za več proizvajalcev ter v zvezi s 
tem ponovno presodi o sedanji izjemi od 
pravil konkurence za pogodbene stranke, 
katerih tržni delež je manjši od 30 %;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 61
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža svojo zaskrbljenost zaradi 
poslabšanja pravic franšizojemalca v 
primerjavi s franšizorjem ter poziva k 
preglednim in pravičnim pogodbam; zlasti 
opozarja Komisijo in države članice na 
težave, s katerimi se srečujejo 
franšizojemalci, ki želijo prodati svoje 
podjetje ali spremeniti svojo poslovno 
formulo, a še naprej delovati v istem 
sektorju; zahteva, da Komisija preuči 
učinke dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 

14. pozdravlja franšize kot poslovni 
model, ki podpira lastništvo novih in 
malih podjetij; vendar ugotavlja, da so 
pogodbeni pogoji v določenih primerih 
nepošteni; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo pravilno uporabo 
Uredbe (EU) št. 330/2010 o skupinskih 
izjemah za vertikalne sporazume; zlasti 
opozarja Komisijo in države članice na 
težave, s katerimi se srečujejo 
franšizojemalci, ki želijo prodati svoje 
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možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 
več proizvajalcev ter v zvezi s tem ponovno 
presodi o sedanji izjemi od pravil 
konkurence za pogodbene stranke, katerih 
tržni delež je manjši od 30 %;

podjetje ali spremeniti svojo poslovno 
formulo, a še naprej delovati v istem 
sektorju; nadalje poziva Komisijo k 
preučitvi učinkov dolgoročnih klavzul o 
ekskluzivnosti, možnosti odkupa,
prepovedi franšiz za več proizvajalcev ter
sedanje izjeme od pravil konkurence za 
pogodbene stranke, katerih tržni delež je 
manjši od 30 %;

Or. en

Predlog spremembe 62
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža svojo zaskrbljenost zaradi 
poslabšanja pravic franšizojemalca v 
primerjavi s franšizorjem ter poziva k 
preglednim in pravičnim pogodbam; zlasti 
opozarja Komisijo in države članice na 
težave, s katerimi se srečujejo 
franšizojemalci, ki želijo prodati svoje 
podjetje ali spremeniti svojo poslovno 
formulo, a še naprej delovati v istem 
sektorju; zahteva, da Komisija preuči 
učinke dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 
možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 
več proizvajalcev ter v zvezi s tem 
ponovno presodi o sedanji izjemi od pravil 
konkurence za pogodbene stranke, katerih 
tržni delež je manjši od 30 %;

14. izraža svojo zaskrbljenost zaradi 
poslabšanja pravic franšizojemalca v 
primerjavi s franšizorjem ter poziva k 
preglednim in pravičnim pogodbam; zlasti 
opozarja Komisijo in države članice na 
težave, s katerimi se srečujejo 
franšizojemalci, ki želijo prodati svoje 
podjetje ali spremeniti svojo poslovno 
formulo, a še naprej delovati v istem 
sektorju; zahteva, da Komisija preuči
prepoved mehanizma za določanje cen v 
franšiznih sistemih ter učinke dolgoročnih 
konkurenčnih klavzul, možnosti odkupa in 
prepovedi franšiz za več proizvajalcev ter v 
zvezi s tem ponovno presodi o sedanji 
izjemi od pravil konkurence za pogodbene 
stranke, katerih tržni delež je manjši od 30 
%;

Or. de

Predlog spremembe 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly



AM\1002617SL.doc 35/50 PE519.470v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. je zaskrbljen zaradi hitrega razvoja 
zasebnih blagovnih znamk; poudarja, da 
je treba zasebne blagovne znamke 
razvijati tako, da bo izbira potrošnikov še 
večja, zlasti kar zadeva preglednost, 
kakovost informacij in raznolikost, mala 
in srednja podjetja pa bodo imela boljše 
možnosti za inovacije in širitev;

Or. en

Predlog spremembe 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira delo foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
njegove skupine strokovnjakov za 
pogodbena razmerja pri poslovanju med 
podjetji; meni, da bi moral Evropski 
parlament nujno rešiti odprta vprašanja v 
zvezi z njegovim sodelovanjem v delu 
foruma; poudarja, da se nepoštene 
trgovinske prakse pojavljajo tudi v verigi 
preskrbe s hrano, ter poziva Komisijo in 
gospodarska združenja, naj preučijo 
možnosti za ustanovitev novega, odprtega 
foruma, ki se bo osredotočal na trgovino 
na drobno kot celoto;;

15. podpira delo foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
njegove skupine strokovnjakov za 
pogodbena razmerja pri poslovanju med 
podjetji; meni, da bi moral Evropski 
parlament nujno rešiti odprta vprašanja v 
zvezi s svojim sodelovanjem v delu 
foruma; poudarja, da se nepoštene 
trgovinske prakse pojavljajo tudi v verigi 
preskrbe s hrano; zato poziva Komisijo in 
gospodarska združenja, naj se zavzemajo 
za konstruktiven in medsektorski dialog
na obstoječih forumih, tudi na letni 
okrogli mizi o maloprodajnem trgu in v 
naslednji skupini Komisije za 
konkurenčnost v trgovini na drobno;

Or. en
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Predlog spremembe 65
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira delo foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
njegove skupine strokovnjakov za 
pogodbena razmerja pri poslovanju med 
podjetji; meni, da bi moral Evropski 
parlament nujno rešiti odprta vprašanja v 
zvezi z njegovim sodelovanjem v delu 
foruma; poudarja, da se nepoštene 
trgovinske prakse pojavljajo tudi v verigi 
preskrbe s hrano, ter poziva Komisijo in 
gospodarska združenja, naj preučijo 
možnosti za ustanovitev novega, odprtega 
foruma, ki se bo osredotočal na trgovino na 
drobno kot celoto;;

15. podpira delo foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
njegove skupine strokovnjakov za 
pogodbena razmerja pri poslovanju med 
podjetji; meni, da bi moral Evropski 
parlament nujno rešiti odprta vprašanja v 
zvezi s svojim sodelovanjem v delu 
foruma; poudarja, da bi Komisija morala 
še naprej spremljati zlasti negativni razvoj 
v verigi preskrbe s hrano, da bi lahko 
sprejela nadaljnje ukrepe; poudarja, da se 
nepoštene trgovinske prakse pojavljajo tudi 
v verigi preskrbe s hrano, ter poziva 
Komisijo in gospodarska združenja, naj 
preučijo možnosti za ustanovitev novega, 
odprtega foruma, ki se bo osredotočal na 
trgovino na drobno kot celoto;

Or. en

Predlog spremembe 66
Catherine Stihler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira delo foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
njegove skupine strokovnjakov za 
pogodbena razmerja pri poslovanju med 
podjetji; meni, da bi moral Evropski 
parlament nujno rešiti odprta vprašanja v 
zvezi z njegovim sodelovanjem v delu 
foruma; poudarja, da se nepoštene 
trgovinske prakse pojavljajo tudi v verigi 
preskrbe s hrano, ter poziva Komisijo in 

15. podpira delo foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
njegove skupine strokovnjakov za 
pogodbena razmerja pri poslovanju med 
podjetji; meni, da bi moral Evropski 
parlament nujno rešiti odprta vprašanja v 
zvezi s svojim sodelovanjem v delu 
foruma; poudarja, da nepoštene trgovinske 
prakse negativno vplivajo na podjetja, 
kmete in delavce v tretjih državah in se
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gospodarska združenja, naj preučijo 
možnosti za ustanovitev novega, odprtega 
foruma, ki se bo osredotočal na trgovino na 
drobno kot celoto;;

pojavljajo tudi v verigi preskrbe s hrano, 
ter poziva Komisijo in gospodarska 
združenja, naj preučijo možnosti za 
ustanovitev novega, odprtega foruma, ki se 
bo osredotočal na trgovino na drobno kot 
celoto;

Or. en

Predlog spremembe 67
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel;
poudarja, da je za njihovo učinkovitost v 
praksi pomembno, da sodelujejo vsi akterji 
v verigi preskrbe s hrano, tudi 
organizacije kmetov ter proizvodni in 
veleprodajni sektor; zahteva, da Komisija
preuči učinke prostovoljne pobude v dveh 
letih od začetka njene veljave in po potrebi
predlaga dodatne ukrepe;

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano kot izhodiščno 
točko za zakonodajalce pri oblikovanju 
doslednega in pravno izvršljivega nabora
načel; podpira dejstvo, da so trgovinska 
združenja priznala potrebo po izvrševanju, 
vendar je za njegovo učinkovitost v praksi
potreben neodvisen mehanizem 
izvrševanja; meni, da mora imeti 
pooblastila za izrekanje sankcij, delovati 
na način, ki prepoznava bojazni 
dobaviteljev, in usklajevati izvrševanje v 
različnih državah članicah, da se prepreči, 
da se prestopniki izogibajo izvrševanju;
zahteva, da Komisija prizna, da bo 
prostovoljna pobuda, ki jo predlagajo 
trgovinska združenja, brez pravno 
zavezujočega mehanizma za izvrševanje 
neučinkovita, in spodbuja Komisijo, naj 
hitro predlaga dodatne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 68
Catherine Stihler
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel;
poudarja, da je za njihovo učinkovitost v 
praksi pomembno, da sodelujejo vsi akterji 
v verigi preskrbe s hrano, tudi organizacije 
kmetov ter proizvodni in veleprodajni 
sektor; zahteva, da Komisija preuči učinke 
prostovoljne pobude v dveh letih od 
začetka njene veljave in po potrebi
predlaga dodatne ukrepe;

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel;
pozdravlja dejstvo, da so trgovinska 
združenja priznala potrebo po izvrševanju, 
in poudarja, da je za učinkovitost
mehanizma za izvrševanje v praksi nujno, 
da ga spoštujejo vsi akterji v verigi 
preskrbe s hrano in da sodelujejo vsi, tudi 
organizacije kmetov ter proizvodni in 
veleprodajni sektor; meni, da je potreben 
tudi neodvisen mehanizem za izvrševanje 
s pooblastilom za izrekanje sankcij, in 
poziva Komisijo, naj preuči praktične
učinke prostovoljne pobude v enem letu od 
začetka njene veljave in hitro predlaga 
dodatne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 69
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel;
poudarja, da je za njihovo učinkovitost v 
praksi pomembno, da sodelujejo vsi akterji 
v verigi preskrbe s hrano, tudi organizacije 
kmetov ter proizvodni in veleprodajni 
sektor; zahteva, da Komisija preuči učinke 

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel; vendar
poudarja, da je to eden prvih korakov, in 
dvomi o učinkovitosti prostovoljnega 
ukrepa; poudarja, da je za njihovo 
učinkovitost v praksi pomembno, da 
sodelujejo vsi akterji v verigi preskrbe s 
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prostovoljne pobude v dveh letih od 
začetka njene veljave in po potrebi 
predlaga dodatne ukrepe;

hrano, tudi organizacije kmetov ter 
proizvodni in veleprodajni sektor; poziva 
Komisijo, naj preuči načine izvrševanja, ki 
jih določa zakonodaja, kot so sankcije in 
vključitev neodvisnega varuha človekovih 
pravic, za ustrezno obravnavanje bojazni 
v verigi preskrbe s hrano;

Or. en

Predlog spremembe 70
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel;
poudarja, da je za njihovo učinkovitost v 
praksi pomembno, da sodelujejo vsi akterji 
v verigi preskrbe s hrano, tudi organizacije 
kmetov ter proizvodni in veleprodajni 
sektor; zahteva, da Komisija preuči učinke 
prostovoljne pobude v dveh letih od 
začetka njene veljave in po potrebi 
predlaga dodatne ukrepe;

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel kot prvi 
korak; poudarja, da je za njihovo 
učinkovitost v praksi pomembno, da 
sodelujejo vsi akterji v verigi preskrbe s 
hrano, tudi organizacije kmetov ter 
proizvodni in veleprodajni sektor;

Or. de

Predlog spremembe 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 

16. pozdravlja načela dobre prakse ter 
seznam primerov nepoštenih in poštenih 
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praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel;
poudarja, da je za njihovo učinkovitost v 
praksi pomembno, da sodelujejo vsi akterji 
v verigi preskrbe s hrano, tudi organizacije 
kmetov ter proizvodni in veleprodajni 
sektor; zahteva, da Komisija preuči učinke 
prostovoljne pobude v dveh letih od
začetka njene veljave in po potrebi 
predlaga dodatne ukrepe;

praks v vertikalnih trgovinskih odnosih v 
verigi preskrbe s hrano ter okvir za 
izvajanje in uveljavljanje teh načel; poziva 
vse zadevne strani, naj jih hitro uporabijo 
v praksi in pokažejo rezultate; poudarja, 
da je za njihovo učinkovitost v praksi 
pomembno, da sodelujejo vsi akterji v 
verigi preskrbe s hrano, tudi organizacije 
kmetov ter proizvodni in veleprodajni 
sektor; zahteva, da Komisija redno 
preučuje učinke prostovoljne pobude, 
ocenjuje, ali so potrebni dodatni ukrepi, 
ter predstavi rezultate forumu na visoki 
ravni in na okrogli mizi o maloprodajnem 
trgu;

Or. en

Predlog spremembe 72
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da se vprašanja v zvezi z 
vertikalnimi trgovinskimi odnosi 
pojavljajo tudi v povezavi s sporazumi o 
selektivni in ekskluzivni distribuciji v 
trgovini na drobno z blagom z blagovno 
znamko; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj zaščitijo pravice trgovcev na 
drobno in lastnikov trgovin z manjšo 
pogajalsko močjo;

Or. en

Predlog spremembe 73
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. vendar Komisijo prav tako opozarja, 
da bo učinek tega pristopa verjetno 
omejen, saj ne more premagati nekaterih 
temeljnih težav oligopsonske strukture 
trga, za katero sta v tem primeru značilna
majhno število zelo velikih trgovcev na 
drobno z živili, ki kupujejo, in na drugi 
strani veliko število malih dobaviteljev, ki 
prodajajo, zato pozdravlja predlog raznih 
trgovinskih združenj o uvedbi mehanizma 
za izvajanje;

Or. de

Predlog spremembe 74
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva Komisijo, naj upošteva 
temeljno težavo strukture trga in tržne 
moči v maloprodajni verigi preskrbe s 
hrano in bojazni dobaviteljev ter dopolni 
prostovoljne pobude s pravno zavezujočim 
mehanizmom za izvajanje; 

Or. de

Predlog spremembe 75
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 

črtano
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trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali 
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 
primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

Or. en

Predlog spremembe 76
Catherine Stihler

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali 
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 
primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in zato poziva Komisijo,
naj preuči uvedbo evropskega varuha 
človekovih pravic, ki lahko prejme 
informacije v anonimni obliki, obravnava 
informacije kot zaupne, izvaja spremljanje 
trga in sproža preiskave;

Or. en

Predlog spremembe 77
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
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trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali 
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 
primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

trgovinskih praks, in zato poziva Komisijo, 
naj uvede evropskega varuha človekovih 
pravic za živila, ki lahko prejme 
informacije v anonimni obliki, obravnava 
informacije kot zaupne, izvaja spremljanje 
trga in sproža preiskave; meni, da bi tako 
kot združenja podjetij, ki lahko učinkovito 
vlagajo pritožbe v imenu dobaviteljev, tudi 
širša skupina organizacij, ki so prav tako 
seznanjene z nepoštenimi trgovinskimi 
praksami, morala imeti možnost vlaganja 
anonimnih dokazov pri varuhu človekovih 
pravic ali razsodniku, ki bi moral biti 
pooblaščen za sprejemanje ukrepov po 
uradni dolžnosti v primeru informacij o 
določenih zaskrbljujočih trendih;

Or. en

Predlog spremembe 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 
primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

17. meni, da je za šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožiti se zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks; poziva Komisijo, naj 
preuči tudi možnost predloga uvedbe
varuha človekovih pravic ali razsodnika in
opredelitve njegovih pristojnosti na 
podlagi prostovoljne pobude;

Or. de

Predlog spremembe 79
Mairead McGuinness
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali 
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 
primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu, 
zlasti kmetje in dobavitelji, pogosto težko 
pritožijo zaradi nepoštenih trgovinskih 
praks, in poudarja pomembno vlogo 
združenj, ki bi morala imeti možnost, da v 
njihovem imenu ob zagotovljeni zaupnosti 
vlagajo takšne pritožbe pri varuhu 
človekovih pravic ali razsodniku, ki bi 
moral biti pooblaščen za sprejemanje 
ukrepov po uradni dolžnosti v primeru 
informacij o določenih zaskrbljujočih 
trendih; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
preuči metode izvrševanja skupaj s 
prizadevanji prostovoljne pobude za 
izvajanje načel dobre prakse v verigi 
preskrbe s hrano;

Or. en

Predlog spremembe 80
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali 
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 
primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu
glede na kupno moč velikih trgovcev na 
drobno z živili pogosto težko pritožijo 
zaradi nepoštenih trgovinskih praks, in 
poudarja pomembno vlogo združenj 
podjetij in drugih organizacij, ki bi morali
imeti možnost, da v njihovem imenu
anonimno ali ob zagotovljeni zaupnosti 
vlagajo takšne pritožbe pri varuhu 
človekovih pravic ali razsodniku, ki bi 
moral biti pooblaščen za izvajanje preiskav 
in po potrebi nalaganje kazni po uradni 
dolžnosti v primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;
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Or. de

Predlog spremembe 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 
primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe; poziva Komisijo, naj v svoji 
oceni prostovoljnih izvedbenih ukrepov 
preuči, ali je potreben varuh človekovih 
pravic ali razsodnik, ki bi moral biti 
pooblaščen za sprejemanje ukrepov po 
uradni dolžnosti v primeru nepoštenih 
trgovinskih praks, za katere obstajajo 
dokazi;

Or. en

Predlog spremembe 82
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu 
pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih 
trgovinskih praks, in poudarja pomembno 
vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti 
možnost, da v njihovem imenu ob 
zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne 
pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali 
razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje ukrepov po uradni dolžnosti v 

17. meni, da se posamezne šibkejše stranke 
na trgu pogosto težko pritožijo zaradi 
nepoštenih trgovinskih praks, in poudarja 
pomembno vlogo združenj podjetij, ki bi 
morala imeti možnost, da v njihovem 
imenu ob zagotovljeni zaupnosti vlagajo 
takšne pritožbe pri varuhu človekovih 
pravic ali razsodniku, ki bi moral biti 
pooblaščen za sprejemanje ukrepov po 
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primeru informacij o določenih 
zaskrbljujočih trendih;

uradni dolžnosti v primeru informacij o 
določenih zaskrbljujočih trendih, zlasti v 
dobavni verigi;

Or. pl

Predlog spremembe 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, in opredeli „ekonomsko 
odvisnost“, ki bi morala povečati 
pozornost držav članic in poslovne 
skupnosti, kar zadeva nepoštene 
trgovinske prakse;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 84
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, in opredeli „ekonomsko 
odvisnost“, ki bi morala povečati pozornost 
držav članic in poslovne skupnosti, kar 
zadeva nepoštene trgovinske prakse;

18. poudarja, da imajo potrošniki pravico 
vedeti, kako se določa cena proizvoda; 
ugotavlja, da se potrošniki pogosto ne 
zavedajo, da supermarketi s prodajo po 
močno znižanih cenah morda negativno 
vplivajo na prihodek kmetov in tudi na 
delovne pogoje in nadomestila za 
zaposlene v supermarketu; poziva 
Komisijo, naj pripravi predlog zakonodaje 
EU, katere cilj bo prepoved prodaje pod 
stroškovno ceno v živilskem sektorju, in 
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opredeli „ekonomsko odvisnost“, ki bi 
morala povečati pozornost držav članic in 
poslovne skupnosti, kar zadeva nepoštene 
trgovinske prakse;

Or. en

Predlog spremembe 85
Zuzana Roithová

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, in opredeli „ekonomsko 
odvisnost“, ki bi morala povečati 
pozornost držav članic in poslovne 
skupnosti, kar zadeva nepoštene 
trgovinske prakse;

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, in predlaga ustrezne spremembe 
zakonodaje EU na področju konkurence, 
da bo vključevala široko opredelitev 
„ekonomske odvisnosti“, ki lahko 
povzroči, da podjetja začnejo kopičiti 
kupno moč;

Or. en

Predlog spremembe 86
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, in opredeli „ekonomsko 
odvisnost“, ki bi morala povečati 
pozornost držav članic in poslovne 
skupnosti, kar zadeva nepoštene trgovinske 
prakse;

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, in predlaga zakonodajne 
spremembe politik na področju 
konkurence v zvezi z opredelitvijo 
„ekonomske odvisnosti“ in drugih 
okoliščin, zaradi katerih podjetja začnejo 
kopičiti kupno moč, kar bi moralo
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povečati pozornost držav članic in 
poslovne skupnosti, kar zadeva nepoštene 
trgovinske prakse;

Or. en

Predlog spremembe 87
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, in opredeli „ekonomsko 
odvisnost“, ki bi morala povečati 
pozornost držav članic in poslovne 
skupnosti, kar zadeva nepoštene trgovinske 
prakse;

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem 
sektorju, ter opredeli „ekonomsko 
odvisnost“ in druge okoliščine, ki 
povzročijo, da podjetja pridobijo čezmerno 
kupno moč, kar bi moralo povečati 
pozornost držav članic in poslovne 
skupnosti, kar zadeva razvoj takšnih 
prevladujočih položajev na trgu, ki 
omogočajo nepoštene trgovinske prakse;

Or. de

Predlog spremembe 88
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem
sektorju, in opredeli „ekonomsko 
odvisnost“, ki bi morala povečati pozornost 
držav članic in poslovne skupnosti, kar 
zadeva nepoštene trgovinske prakse;

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v
maloprodajnem sektorju, in opredeli
„ekonomsko odvisnost“, ki bi morala 
povečati pozornost držav članic in 
poslovne skupnosti, kar zadeva nepoštene 
trgovinske prakse;
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Or. de

Predlog spremembe 89
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj se kot del 
ukrepov proti nepoštenim trgovinskim 
praksam zoperstavi teritorialnim 
omejitvam dobave, ki jih določajo
proizvajalci večjih blagovnih znamk;

20. poziva Komisijo, naj uveljavi sedanjo 
zakonodajo o teritorialnih omejitvah
dobave, ki jih dobavitelji določajo za svoje 
stranke;

Or. en

Predlog spremembe 90
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj se kot del 
ukrepov proti nepoštenim trgovinskim 
praksam zoperstavi teritorialnim 
omejitvam dobave, ki jih določajo 
proizvajalci večjih blagovnih znamk;

20. poziva Komisijo, naj se zoperstavi 
teritorialnim omejitvam dobave, ki jih za 
dobavitelje določajo proizvajalci;

Or. en

Predlog spremembe 91
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. obžaluje dejstvo, da nekatere države 
članice diskriminirajo tuja podjetja z 
ustvarjanjem novih ovir, ki otežujejo 
njihovo ustanovitev v dani državi članici, 
kar je očitna kršitev načel notranjega 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 92
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj podpre 
gospodarske zbornice in panožne 
gospodarske organizacije, da bi ohranila 
dialog z maloprodajnim sektorjem;

Or. fr


