
AM\1006387SL.doc PE519.457v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2013/2043(INI)

14.10.2013

PREDLOGI SPREMEMB
1–60

Osnutek poročila
Pablo Arias Echeverría
(PE516.736v01-00)

o integriranem trgu dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU
(2013/2043(INI))



PE519.457v02-00 2/31 AM\1006387SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1006387SL.doc 3/31 PE519.457v02-00

SL

Predlog spremembe 1
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU), ki določa, da Unija 
temelji na vrednotah spoštovanja 
človekovega dostojanstva, ki bi morale 
vladati, med drugim, na vseh z delom 
povezanih področjih, vključno z 
delavskimi pravicami ter pogoji za 
zaposlovanje in plačilo;

Or. el

Predlog spremembe 2
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker ima elektronsko poslovanje 
ogromen potencial za ustvarjanje 
gospodarske rasti in delovnih mest po 
celotni Evropski uniji; ker Komisija v 
svojem sporočilu o elektronskem 
poslovanju in spletnih storitvah iz januarja 
2012 opredeljuje dostavo blaga, kupljenega 
prek spleta, kot eno izmed petih 
prednostnih nalog za okrepitev 
elektronskega poslovanja do leta 2015, 
njen pomen pa sta poudarila tudi Svet in 
Parlament;

A. ker ima elektronsko poslovanje 
ogromen potencial za spopadanje z 
gospodarsko in finančno krizo, krepitev 
enotnega trga ter ustvarjanje gospodarske 
rasti in delovnih mest po celotni Evropski 
uniji; ker Komisija v svojem sporočilu o 
elektronskem poslovanju in spletnih 
storitvah iz januarja 2012 opredeljuje 
dostavo blaga, kupljenega prek spleta, kot 
eno izmed petih prednostnih nalog za 
okrepitev elektronskega poslovanja do leta 
2015, njen pomen pa sta poudarila tudi 
Svet in Parlament;

Or. pt
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Predlog spremembe 3
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je trg elektronskega poslovanja 
EU v letu 2012 povečal za več kot 20 %;
ker se bo zlasti čezmejno elektronsko 
poslovanje predvidoma štirikratno 
povečalo; ker trg dostave paketov doživlja 
korenite spremembe, saj na trg vstopajo 
novi ponudniki storitev, pojavljajo pa se 
tudi nove storitve;

B. ker se je trg elektronskega poslovanja 
EU v letu 2012 povečal za več kot 20 %;
ker se bo zlasti čezmejno elektronsko 
poslovanje predvidoma štirikratno 
povečalo; ker trg dostave paketov doživlja 
korenite spremembe, saj na trg vstopajo 
novi ponudniki storitev, naložbe so 
usmerjene v inovacije, pojavljajo pa se 
tudi nove storitve;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker zlasti večji akterji na trgu spletne 
prodaje sektor logistike postavljajo pod 
izjemen cenovni pritisk, zaradi česar so se 
v nekaterih državah članicah v sektorju 
dostave občutno poslabšali delovni pogoji; 

Or. de

Predlog spremembe 5
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Uvodna izjava E
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sta povečanje zaupanja potrošnikov 
v dostavo in trg ter izboljšanje njihovega 
poznavanja lastnih pravic z zagotavljanjem 
boljšega obveščanja in večje preglednosti,
kar zadeva pogoje dostave, ključnega 
pomena za premostitev teh težav;

E. ker sta povečanje zaupanja potrošnikov 
v izvajalce storitev dostave, same storitve
in trg ter izboljšanje njihovega poznavanja 
lastnih pravic in obveznosti z 
zagotavljanjem boljšega obveščanja in 
večje preglednosti, kar zadeva pogoje 
dostave, ključnega pomena za premostitev 
teh težav;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Mitro Repo

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sta povečanje zaupanja potrošnikov 
v dostavo in trg ter izboljšanje njihovega 
poznavanja lastnih pravic z zagotavljanjem 
boljšega obveščanja in večje preglednosti, 
kar zadeva pogoje dostave, ključnega 
pomena za premostitev teh težav;

E. ker sta povečanje zaupanja potrošnikov 
v dostavo in trg ter izboljšanje njihovega 
poznavanja lastnih pravic z zagotavljanjem 
boljšega obveščanja, lažjega razumevanja
in večje preglednosti, kar zadeva pogoje 
dostave, ključnega pomena za premostitev 
teh težav;

Or. fi

Predlog spremembe 7
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker sta stabilna in skladna socialna 
razsežnost ter zagotavljanje 
visokokakovostnih delovnih mest in 
vseživljenjskega učenja ključna za 
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vzpostavitev integriranega enotnega trga 
za pakete;

Or. hu

Predlog spremembe 8
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da so dostopne, cenovno 
ugodne in visokokakovostne storitve 
dostave ključnega pomena pri spletnem 
nakupovanju blaga in jih je treba 
spodbujati z zagotavljanjem svobodne in 
poštene konkurence; ugotavlja, da je veliko 
potrošnikov zaradi negotovosti, povezanih 
s končno dostavo, stroški le-te ali 
zanesljivostjo, vendarle manj naklonjenih 
spletnemu nakupovanju, zlasti 
čezmejnemu;

1. poudarja, da so dostopne, cenovno 
ugodne in visokokakovostne storitve 
dostave ključnega pomena pri spletnem 
nakupovanju blaga in jih je treba 
spodbujati z zagotavljanjem svobodne in 
poštene konkurence, ki je v skladu z 
delovnopravnimi pravicami, pogoji 
zaposlovanja in plačila ter socialnimi in 
okoljskimi standardi; ugotavlja, da je 
veliko potrošnikov zaradi negotovosti, 
povezanih s končno dostavo, stroški le-te 
ali zanesljivostjo, vendarle manj 
naklonjenih spletnemu nakupovanju, zlasti 
čezmejnemu;

Or. el

Predlog spremembe 9
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da so dostopne, cenovno 
ugodne in visokokakovostne storitve 
dostave ključnega pomena pri spletnem 
nakupovanju blaga in jih je treba 
spodbujati z zagotavljanjem svobodne in 
poštene konkurence; ugotavlja, da je veliko 

1. poudarja, da so dostopne, cenovno 
ugodne, učinkovite in visokokakovostne 
storitve dostave ključnega pomena pri 
spletnem nakupovanju blaga in jih je treba 
spodbujati z zagotavljanjem svobodne in 
poštene konkurence; ugotavlja, da je veliko 
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potrošnikov zaradi negotovosti, povezanih
s končno dostavo, stroški le-te ali 
zanesljivostjo, vendarle manj naklonjenih 
spletnemu nakupovanju, zlasti 
čezmejnemu;

potrošnikov zaradi negotovosti, povezanih
z razpoložljivimi možnostmi dostave,
končno dostavo, stroški le-te ali 
zanesljivostjo, vendarle manj naklonjenih 
spletnemu nakupovanju, zlasti 
čezmejnemu;

Or. pt

Predlog spremembe 10
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen povečanja zaupanja 
potrošnikov v postopek dostave; meni, da 
sta večja preglednost in boljša obveščenost 
o razpoložljivih možnostih, cenah in 
pogojih dostave ključnega pomena za 
potrošnike, zlasti kar zadeva pogoje, ki 
veljajo za pošiljanje njihovih naročil, in 
postopke v primerih, ko se blago pošlje z 
zamudo, poškoduje ali izgubi;

3. poudarja pomen povečanja zaupanja 
potrošnikov v postopek dostave; meni, da 
sta večja preglednost in boljša obveščenost 
o razpoložljivih možnostih, cenah in 
pogojih dostave ključnega pomena za 
potrošnike, zlasti kar zadeva pogoje, ki 
veljajo za pošiljanje njihovih naročil, in 
postopke v primerih, ko se blago poškoduje 
ali izgubi ali pa pošlje ali vrne z zamudo;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen povečanja zaupanja 
potrošnikov v postopek dostave; meni, da
sta večja preglednost in boljša obveščenost
o razpoložljivih možnostih, cenah in 
pogojih dostave ključnega pomena za 
potrošnike, zlasti kar zadeva pogoje, ki 
veljajo za pošiljanje njihovih naročil, in 

3. poudarja pomen povečanja zaupanja 
potrošnikov v postopek dostave; meni, da
so večja preglednost in boljše informacije
o razpoložljivih možnostih, cenah in 
pogojih dostave, ki jih je mogoče lažje 
medsebojno primerjati, ključnega pomena 
za potrošnike, zlasti kar zadeva pogoje, ki 
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postopke v primerih, ko se blago pošlje z 
zamudo, poškoduje ali izgubi;

veljajo za pošiljanje njihovih naročil, in 
postopke v primerih, ko se blago pošlje z 
zamudo, poškoduje ali izgubi;

Or. fi

Predlog spremembe 12
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba spodbujati ukrepe, 
katerih namen je zagotavljanje 
potrošnikove izbire v času nakupa;
ugotavlja, da obstaja precejšnja vrzel med 
pričakovanji potrošnikov in 
razpoložljivostjo praktičnih inovativnih 
storitev, kot so točke prevzema ali paketne 
postaje, rešitve iskanja in sledenja ali 
politike enostavnega vračanja;

4. poudarja, da je treba spodbujati ukrepe, 
katerih namen je zagotavljanje 
potrošnikove izbire v času nakupa;
ugotavlja, da obstaja precejšnja vrzel med 
pričakovanji potrošnikov in 
razpoložljivostjo praktičnih inovativnih 
storitev, kot so točke prevzema ali paketne 
postaje, rešitve iskanja in sledenja, 
potrošniku prijazna kraj in čas dobave ali 
politike enostavnega vračanja;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba spodbujati ukrepe, 
katerih namen je zagotavljanje 
potrošnikove izbire v času nakupa;
ugotavlja, da obstaja precejšnja vrzel med 
pričakovanji potrošnikov in 
razpoložljivostjo praktičnih inovativnih 
storitev, kot so točke prevzema ali paketne 
postaje, rešitve iskanja in sledenja ali 
politike enostavnega vračanja;

4. poudarja, da je treba spodbujati ukrepe, 
katerih namen je zagotavljanje 
potrošnikove izbire v času nakupa;
ugotavlja, da obstaja precejšnja vrzel med 
pričakovanji potrošnikov in 
razpoložljivostjo praktičnih inovativnih 
storitev, kot so točke prevzema ali paketne 
postaje ali terminali, storitve, ki so na 
voljo ob vsakem času, rešitve iskanja in 
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sledenja ali politike enostavnega vračanja;

Or. fi

Predlog spremembe 14
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da je visok strošek čezmejne 
dostave eden od glavnih razlogov za 
nezadovoljstvo potrošnikov; poudarja, da 
so za povečanje prodaje in nakupov na 
daljavo nujno potrebne možnosti dostave, 
ki so cenovno dostopnejše za potrošnike in 
MSP;

6. opozarja, da je visok strošek čezmejne 
dostave in dostave v oddaljena območja 
ali najbolj oddaljene regije eden od 
glavnih razlogov za nezadovoljstvo 
potrošnikov; poudarja, da so za povečanje 
prodaje in nakupov na daljavo ter 
praktično uresničitev resnično enotnega 
trga nujno potrebne možnosti dostave, ki 
so cenovno dostopnejše za potrošnike in
prodajalce, vključno z MSP;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba izboljšati 
geografsko pokritost in dostop do 
univerzalne storitve za dostavo paketov v 
podeželskih in oddaljenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 16
Pablo Arias Echeverría
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj preuči možnost 
oblikovanja evropskega znaka zaupanja 
za elektronsko poslovanje, ki bi jamčil, da 
podjetje, ki posluje na spletu, v celoti 
spoštuje zakonodajo EU, pri čemer bi 
znak moral biti preprost in ustrezno 
strukturiran, z bogato vsebino, ki 
zagotavlja dodano vrednost celotni verigi 
elektronskega poslovanja, ter kot tak 
krepiti zaupanje, preglednost in pravno 
varnost za potrošnike in podjetja, za 
invalide pa bi moral zagotavljati tudi 
informacije v obliki, ki je v skladu z 
veljavnimi, pravno nezavezujočimi 
standardi Konzorcija za svetovni splet 
(W3C); nadalje poudarja potrebo po 
celovitem pristopu, da bi izboljšali 
zaupanje potrošnikov, kar zadeva dostop 
do zakonitih čezmejnih spletnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 17
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj skupaj s panogo 
in organizacijami potrošnikov pripravi 
skupne kazalnike za kakovost storitev 
dostave, ki bi potrošnikom omogočali 
boljšo medsebojno primerjavo različnih 
ponudb; 

Or. de
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Predlog spremembe 18
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Podnaslov 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Primerjalna spletna mesta

Or. en

Predlog spremembe 19
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da vse več potrošnikov 
uporablja primerjalne spletne strani za 
primerjavo cen in lastnosti izdelkov in 
storitev ali pogojev za njihovo dostavo 
oziroma zagotovitev, zlasti kar zadeva 
elektronsko poslovanje; poudarja, da 
primerjalne spletne strani potrošnikom ne 
zagotavljajo vedno preglednih, točnih in 
popolnih informacij; pozdravlja že 
opravljeno delo v okviru dialoga o orodjih 
za primerjavo med različnimi 
zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. posebej poudarja, da morajo biti 
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primerjalne spletne strani, da bi bile 
koristne tako za podjetja, zlasti MSP, kot 
za potrošnike in da se zagotovi, da 
potrošniki dobijo pregledne in točne 
informacije, pregledne in zanesljive ter da 
jih je treba upravljati na operativno 
neodvisen način;

Or. en

Predlog spremembe 21
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev 
za mala in srednja podjetja (MSP)

Odločilna vloga potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij (MSP) v realnem 
gospodarstvu in potreba po ustvarjanju
enakih konkurenčnih pogojev za MSP

Or. el

Predlog spremembe 22
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi;
poudarja, da so storitve dostave za 
evropska MSP izjemnega pomena in da je 
integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja različne možnosti dostave po 
dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove 
trge in doseganje večjega števila 
potrošnikov znotraj EU;

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi;
poudarja, da so storitve dostave za 
evropska MSP izjemnega pomena in da je 
integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja dostopne cene in različne 
možnosti dostave, zahteva 
visokokakovostne storitve, preglednost in 
dostopnost ter spoštuje delavske pravice, 
pogoje zaposlovanja in plačila ter socialne 
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in okoljske standarde, pogoj za dostop na 
nove trge in doseganje večjega števila 
potrošnikov znotraj EU;

Or. el

Predlog spremembe 23
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi;
poudarja, da so storitve dostave za 
evropska MSP izjemnega pomena in da je 
integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja različne možnosti dostave po 
dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove 
trge in doseganje večjega števila 
potrošnikov znotraj EU;

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi;
poudarja, da so storitve dostave za 
evropska MSP izjemnega pomena in da je 
integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja različne možnosti dostave po 
dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove 
trge in doseganje večjega števila 
potrošnikov znotraj EU; zato priporoča, da 
se regulativni okvir ustrezno prilagodi, da 
se evropskim potrošnikom zagotovijo 
svoboda izbire, praktičnost, preglednost 
in, kar zadeva konkurenco, večje socialne 
in gospodarske prednosti ter dostop do 
širšega izbora blaga in storitev, ter da 
MSP pridobijo mnogo priložnosti za 
ponujanje inovativnega, kakovostnega in 
potrošniku prijaznega blaga in storitev na 
evropskem notranjem spletnem trgu kot 
celoti, kar bi okrepilo njihov položaj in 
jim omogočilo, da ostanejo konkurenčna 
v svetovnem gospodarstvu;

Or. hu

Predlog spremembe 24
Inese Vaidere
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi;
poudarja, da so storitve dostave za 
evropska MSP izjemnega pomena in da je 
integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja različne možnosti dostave po 
dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove 
trge in doseganje večjega števila 
potrošnikov znotraj EU;

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi;
poudarja, da so storitve dostave za 
evropska MSP izjemnega pomena in da je 
integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja različne možnosti dostave po 
dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove 
trge in doseganje večjega števila 
potrošnikov znotraj EU; poudarja pomen 
izboljšanja toka informacij do MSP, kar 
zadeva možnosti za združevanje njihovih 
količin paketov ter glede inovativnih 
rešitev dostave in prevzema, ki bi 
zmanjšale stroške v zadnji fazi dostave;

Or. en

Predlog spremembe 25
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi;
poudarja, da so storitve dostave za 
evropska MSP izjemnega pomena in da je 
integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja različne možnosti dostave po 
dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove 
trge in doseganje večjega števila 
potrošnikov znotraj EU;

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno 
vlogo pri ustvarjanju rasti, inovacijah in 
odpravljanju brezposelnosti, predvsem med 
mladimi; poudarja, da so storitve dostave 
za evropska MSP izjemnega pomena in da 
je integriran in konkurenčen trg dostave, ki 
zagotavlja različne možnosti dostave in 
logistične podpore po dostopnih cenah, 
pogoj za dostop na nove trge in doseganje 
večjega števila potrošnikov znotraj EU;

Or. pt



AM\1006387SL.doc 15/31 PE519.457v02-00

SL

Predlog spremembe 26
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da morajo biti MSP v okviru 
čezmejnega elektronskega poslovanja 
sposobna odzvati se na potrebe in 
pričakovanja potrošnikov s preprostejšimi, 
hitrejšimi, cenovno ugodnejšimi, 
preglednimi, zanesljivimi in učinkovitimi 
storitvami dostave; poudarja, da možnosti 
dostave, ki ne izpolnjujejo pričakovanj 
potrošnikov, neposredno vplivajo na 
blagovno znamko, ugled in konkurenčnost 
podjetja;

8. poudarja, da morajo biti podjetja in 
zlasti MSP v okviru čezmejnega 
elektronskega poslovanja sposobna odzvati 
se na potrebe in pričakovanja potrošnikov s 
preprostejšimi, hitrejšimi, cenovno 
ugodnejšimi, preglednimi, zanesljivimi in 
učinkovitimi storitvami dostave; poudarja, 
da možnosti dostave, ki ne izpolnjujejo 
pričakovanj potrošnikov, neposredno 
vplivajo na blagovno znamko, ugled in 
konkurenčnost podjetja;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Wim van de Camp

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi ovir, s 
katerimi se srečujejo MSP zaradi neobstoja 
resnično razvitega evropskega enotnega 
trga storitev dostave; poudarja, da se ta 
podjetja trenutno spopadajo z višjimi 
stroški, veliko kompleksnostjo in
nepreglednostjo;

9. izraža zaskrbljenost zaradi neugodnosti, 
s katerimi se srečujejo MSP zaradi svoje 
majhnosti; poudarja, da se ta podjetja 
trenutno spopadajo z višjimi stroški, veliko 
kompleksnostjo zaradi razdrobljenega 
evropskega trga in pomanjkanjem 
informacij o razpoložljivih možnostih 
dostave in cenah;

Or. en

Predlog spremembe 28
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck
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Predlog resolucije
Podnaslov 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotavljanje odgovornih pogojev 
zaposlovanja v evropskem dostavnem 
sektorju

Or. en

Predlog spremembe 29
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da je sektor dostave paketov 
izredno delovno intenziven, za delovne 
pogoje pa so značilne negotove pogodbe, 
dolg delovni čas, pretirana obremenitev 
(premalo časa za zagotavljanje dobre 
kakovosti), nizke plače in le malo 
priložnosti za dostop do nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja, da je zagotavljanje 
odgovornih pogojev zaposlovanja v 
dostavnem sektorju bistven predpogoj za 
storitve dostave visoke kakovosti in za 
socialno razsežnost integriranega trga 
dostave paketov;
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Or. en

Predlog spremembe 31
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poziva države članice, naj poskrbijo za 
to, da bodo v celotnem sektorju dostave 
zagotovljeni pravični in dostojni delovni 
in plačni pogoji, ter naj preprečujejo 
neprijavljeno delo in zlorabe 
samozaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 32
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. je zaskrbljen, ker izvajalci storitev 
dostave za opravljanje dostav pogosto 
najamejo podizvajalce, v nekaterih 
primerih pa celo podpodizvajalce;
poudarja, da lahko to prispeva k večjemu 
pritisku pri delu; ugotavlja, da lahko na 
kakovost dostav v veliki meri vplivata tudi 
konkurenčni pritisk in velik delež 
samozaposlenih dostavnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 33
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck
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Predlog resolucije
Or. en

Predlog resolucije Predlog spremembe

9e. poziva države članice, naj poostrijo 
nadzor nad podizvajalci in zagotovijo 
upoštevanje zakonskih in kolektivnih 
pogojev zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 34
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9f. meni, da so za oblikovanje 
integriranega trga dostave paketov 
potrebna delovna mesta visoke kakovosti z 
zdravo, dobro integrirano socialno 
razsežnostjo, ki omogoča ponovno 
opredelitev obstoječih znanj in spretnosti 
ter prekvalificiranje;

Or. en

Predlog spremembe 35
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9g. obsoja dejstvo, da se zelena knjiga 
premalo osredotoča na vprašanja 
priložnosti za izobraževanje in 
usposabljanje, ustreznih plač in 
vključenosti socialnih partnerjev; 
ugotavlja, da mora vsaka regulacija 
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notranjega trga upoštevati socialno 
razsežnost, zlasti v zvezi z modeli 
zaposlovanja, ki temeljijo na 
samozaposlitvi, začasni zaposlitvi in 
zaposlitvi s krajšim delovnim časom;

Or. en

Predlog spremembe 36
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9h. opozarja na vrzeli v uspešnosti dostav, 
ki nastajajo zato, ker dostavni delavci 
zaradi pomanjkljivega usposabljanja ne 
upoštevajo navodil za dostavo, in poziva 
izvajalce storitev dostave, naj podpirajo 
usposabljanje in izobraževanje delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 37
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne 
ukrepe, da bi sektor spodbudili k 
izboljšanju interoperabilnosti in 
pospešenemu širšemu uvajanju 
poenostavljenih postopkov, katerih namen
je zmanjšanje stroškov, povečanje 
razpoložljivosti in kakovosti storitev 
dostave ter zagotavljanje cenovno ugodnih 
in prilagodljivih cen dostave tako za 
potrošnike kot za podjetja;

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne 
ukrepe, da bi sektor spodbudili k 
izboljšanju interoperabilnosti in 
pospešenemu širšemu uvajanju 
poenostavljenih postopkov ob upoštevanju 
delavskih pravic, pogojev zaposlovanja in 
plačilnih pogojev ter socialnih in 
okoljskih standardov, pri čemer je namen
teh postopkov zmanjšanje stroškov
dostave, povečanje razpoložljivosti in 
kakovosti storitev dostave ter zagotavljanje 
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cenovno ugodnih in prilagodljivih cen 
dostave tako za potrošnike kot za podjetja;

Or. el

Predlog spremembe 38
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne 
ukrepe, da bi sektor spodbudili k 
izboljšanju interoperabilnosti in 
pospešenemu širšemu uvajanju 
poenostavljenih postopkov, katerih namen 
je zmanjšanje stroškov, povečanje 
razpoložljivosti in kakovosti storitev 
dostave ter zagotavljanje cenovno ugodnih 
in prilagodljivih cen dostave tako za 
potrošnike kot za podjetja;

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne 
ukrepe, da bi sektor spodbudili k 
izboljšanju interoperabilnosti in 
pospešenemu širšemu uvajanju 
poenostavljenih postopkov, katerih namen 
je zmanjšanje stroškov, izboljšanje 
ekonomije obsega storitev dostave, 
združevanje več manjših dostav za 
spodbujanje količinskih popustov za 
manjše trgovce, povečanje razpoložljivosti 
in kakovosti storitev dostave ter 
zagotavljanje cenovno ugodnih in 
prilagodljivih cen dostave tako za 
potrošnike kot za podjetja;

Or. de

Predlog spremembe 39
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne
ukrepe, da bi sektor spodbudili k 
izboljšanju interoperabilnosti in 
pospešenemu širšemu uvajanju 
poenostavljenih postopkov, katerih namen 
je zmanjšanje stroškov, povečanje 

10. pozdravlja ukrepe, ki so jih že sprejeli 
izvajalci storitev na trgu dostave, da bi 
uvedli ureditve, ki bi bile bolj prilagojene 
potrebam spletnim trgovcem na drobno in 
potrošnikom, kot so prožnejše možnosti 
dostave in vračila; kljub temu poziva 
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razpoložljivosti in kakovosti storitev
dostave ter zagotavljanje cenovno ugodnih 
in prilagodljivih cen dostave tako za 
potrošnike kot za podjetja;

Komisijo, naj še naprej predlaga ukrepe, 
da bi sektor spodbudili k izboljšanju 
interoperabilnosti in pospešenemu širšemu 
uvajanju poenostavljenih postopkov, 
katerih namen je zmanjšanje stroškov, 
povečanje razpoložljivosti in kakovosti 
storitev ter zagotavljanje cenovno ugodnih 
in prilagodljivih cen dostave tako za 
potrošnike kot za podjetja;

Or. pl

Predlog spremembe 40
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne 
ukrepe, da bi sektor spodbudili k 
izboljšanju interoperabilnosti in 
pospešenemu širšemu uvajanju 
poenostavljenih postopkov, katerih namen 
je zmanjšanje stroškov, povečanje 
razpoložljivosti in kakovosti storitev 
dostave ter zagotavljanje cenovno ugodnih 
in prilagodljivih cen dostave tako za 
potrošnike kot za podjetja;

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne 
ukrepe, da bi sektor spodbudili k 
izboljšanju interoperabilnosti in 
pospešenemu širšemu uvajanju 
poenostavljenih postopkov za pošiljanje in 
prevzem paketov, katerih namen je 
zmanjšanje stroškov, povečanje 
razpoložljivosti in kakovosti storitev 
dostave ter zagotavljanje cenovno ugodnih 
in prilagodljivih cen dostave tako za 
potrošnike kot za podjetja;

Or. fi

Predlog spremembe 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je v tem pogledu posebej 
pomembno sodelovanje znotraj sektorja na 
področju interoperabilnih čezmejnih 
sistemov iskanja in sledenja; poziva 

11. meni, da je v tem pogledu posebej 
pomembno sodelovanje znotraj sektorja na 
področju interoperabilnih čezmejnih 
sistemov iskanja in sledenja; poziva 
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Komisijo, naj preuči nadaljnje možnosti 
razvoja evropskih standardov in uporabe 
odprtih vmesnikov aplikacijskih 
programov, da se omogočijo integrirani 
sistemi sledenja;

Komisijo, naj preuči nadaljnje možnosti 
razvoja evropskih standardov in uporabe 
odprtih vmesnikov aplikacijskih 
programov, da se omogočijo integrirani 
sistemi sledenja ter spodbudijo kakovost, 
zanesljivost in trajnost integriranih 
logističnih rešitev, ki se uporabljajo pri 
elektronskem poslovanju;

Or. hu

Predlog spremembe 42
Wim van de Camp

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je v tem pogledu posebej 
pomembno sodelovanje znotraj sektorja na 
področju interoperabilnih čezmejnih 
sistemov iskanja in sledenja; poziva 
Komisijo, naj preuči nadaljnje možnosti
razvoja evropskih standardov in uporabe 
odprtih vmesnikov aplikacijskih 
programov, da se omogočijo integrirani 
sistemi sledenja;

11. meni, da je v tem pogledu posebej 
pomembno sodelovanje znotraj sektorja na 
področju interoperabilnih čezmejnih 
sistemov iskanja in sledenja; poziva 
Komisijo, naj preuči nadaljnje možnosti 
razvoja evropskih standardov za 
izboljšanje integriranih sistemov sledenja;

Or. en

Predlog spremembe 43
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da bi podatki o iskanju in 
sledenju morali biti del standardnega 
sklopa informacij o naročilih, ki jih 
trgovci na drobno, ki poslujejo 
elektronsko, dostavljajo potrošnikom;

Or. en



AM\1006387SL.doc 23/31 PE519.457v02-00

SL

Predlog spremembe 44
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja, da morajo vse 
zainteresirane strani, ki so vključene v 
čezmejno dostavo paketov, pakete označiti 
z isto kodo za iskanje in sledenje, in sicer 
od predaje paketa do njegove dostave 
potrošniku; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi rešitve za lažji prevzem 
in vračanje lahko znatno znižale cene in 
povečale zadovoljstvo potrošnikov, zlasti 
pri čezmejnih dostavah; poziva k 
nadaljnjemu sodelovanju na področju 
izboljšanja interoperabilnosti klicnih 
centrov za pritožbe potrošnikov;

12. poudarja, da imajo rešitve za lažji 
prevzem in vračanje že pomembno vlogo 
pri rasti elektronskega poslovanja ter bi v 
prihodnje lahko vodile k nižjim cenam in 
večjemu zadovoljstvu potrošnikov, zlasti 
pri čezmejnih transakcijah; poziva k 
nadaljnjemu sodelovanju na področju 
izboljšanja interoperabilnosti klicnih 
centrov za pritožbe potrošnikov;

Or. pl

Predlog spremembe 46
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj izvajalce storitev 
dostave spodbuja k vzpostavitvi platform 
za sodelovanje in izmenjavo informacij, da 
se nemudoma odpravijo obstoječe vrzeli na 
trgu dostave v EU, kar zadeva inovacije, 
prožnost, upravljanje zalog, prevoz in 
vračanje paketov, ob upoštevanju 
konkurenčnega prava EU;

13. poziva Komisijo k vzpostavitvi 
platform za sodelovanje in izmenjavo 
informacij med izvajalci storitev dostave, 
da se nemudoma odpravijo obstoječe vrzeli 
na trgu dostave v EU, kar zadeva inovacije, 
prožnost, upravljanje zalog, prevoz, 
prevzem in vračanje paketov, ob 
upoštevanju konkurenčnega prava EU, in 
da se preuči možnost skupne uporabe 
infrastrukture s strani poštnih storitev in 
storitev hitre dostave, pri kateri bi bile 
koristi obojestranske;

Or. de

Predlog spremembe 47
António Fernando Correia de Campos

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj ustrezno 
spodbudi postavitev primerjalnih spletnih 
strani, ki se osredotočajo na izdelke in 
storitve podjetij za dostavo paketov, 
pokrivajo razpoložljive izdelke, cene, čas 
dostave in vse pomembne značilnosti 
storitve dostave ter so na voljo v 
večjezičnih različicah, da se zagotovita 
preglednost in zanesljivost ter poveča 
varstvo potrošnikov; 

Or. pt

Predlog spremembe 48
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
sprejetje evropskih standardov na področju 
naslavljanja in označevanja ter standardov 
v zvezi z elektronskemu poslovanju 
prijaznimi poštnimi nabiralniki;

14. poziva Komisijo, naj si skupaj s 
podjetji prizadeva za sprejetje evropskih 
standardov na področju naslavljanja in 
označevanja ter standardov v zvezi z 
elektronskemu poslovanju prijaznimi 
poštnimi nabiralniki;

Or. pl

Predlog spremembe 49
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Podnaslov 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski znak zaupanja za e-poslovanje

Or. en

Predlog spremembe 50
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da je treba ustvariti 
evropski znak zaupanja za e-poslovanje, 
ki zagotavlja kakovost, zanesljivost, 
okoljsko in socialno trajnost ter primerne 
delovne pogoje za integrirane storitve 
dostave, kar bi lahko izboljšalo zaupanje 
potrošnikov v e-poslovanje, spodbudilo 
trgovce na drobno, ki poslujejo 
elektronsko, in podjetja za dostavo 
paketov k prevzemanju večje odgovornosti 
v dostavni verigi, okrepilo preglednost in 
pravno varnost za potrošnike in podjetja 
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ter povečalo konkurenčno prednost 
podjetij, zlasti MSP, in s tem prispevalo k 
zdravi gospodarski rasti in ustvarjanju 
delovnih mest; 

Or. en

Predlog spremembe 51
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva Komisijo, naj oceni, kakšna bi 
bila primeren pravni okvir in obseg 
vseevropskega znaka zaupanja za e-
poslovanje, tako da preuči, ali bi tovrstno 
akreditacijo in podelitev evropskega znaka 
zaupanja za e-poslovanje morala izvajati 
institucija EU ali institucije držav članic, 
ki bi zagotovile akreditacijo na nacionalni 
ravni; poudarja, da bi bilo treba evropski 
znak zaupanja za e-poslovanje podeliti 
izvajalcem storitev dostave, ki upoštevajo 
določena pravila ravnanja ter obveznosti v 
zvezi s pogoji usposabljanja in dela ter 
varstvom okolja; poudarja, da bi moral 
tak znak zaupanja veljati za celotno 
dostavno verigo izvajalcev in tudi za 
podizvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 52
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. ugotavlja, da bi trgovci na drobno, ki 
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poslujejo elektronsko in ki bi želeli 
prikazati evropski znak zaupanja za e-
poslovanje kot elektronsko oznako na 
spletni strani, morali uporabljati 
akreditirane izvajalce storitev dostave 
samo z namenom, da opozorijo na to, da 
spoštujejo sklop pravil, ki jih zagotavlja 
evropski znak zaupanja za e-poslovanje; 

Or. en

Predlog spremembe 53
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14d. poziva Komisijo, naj razvije 
smernice, tehnične standarde in pogoje, ki 
naj bi se uporabljali za evropski znak 
zaupanja za e-poslovanje; poudarja, da 
mora evropski znak zaupanja za e-
poslovanje, da bo učinkovit, temeljiti na 
sklopu minimalnih značilnosti, ki 
zagotavljajo pregledne določbe za varstvo 
in obveščanje potrošnikov, ter na 
zahtevah za postopke za obravnavo pritožb 
in reševanje sporov; 

Or. en

Predlog spremembe 54
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava dinamično naravo trga 
dostave paketov, na katerem se hitro 
pojavljajo nove storitve in novi izvajalci 

15. priznava dinamično naravo trga 
dostave paketov, na katerem se hitro 
pojavljajo nove storitve in novi izvajalci 
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storitev; ugotavlja, da bodo inovativne 
rešitve, ki se odzivajo na potrebe trgovcev 
na drobno, ki poslujejo elektronsko, in 
potrošnikov, verjetno postale ključni 
razlikovalni dejavnik za konkurenčnost;
meni, da je natančno spremljanje razvoja
trga izrednega pomena, da se prepoznajo 
morebitna področja tržnih nepopolnosti, 
kjer bodo v prihodnje morda potrebni 
dodatni ukrepi;

storitev; ugotavlja, da bodo inovativne 
rešitve, ki se odzivajo na potrebe trgovcev 
na drobno, ki poslujejo elektronsko, in 
potrošnikov, verjetno postale ključni 
razlikovalni dejavnik za konkurenčnost;
meni, da bi bilo treba morebitne 
zakonodajne ukrepe predhodno natančno
preučiti, da ne bi ovirali dinamične 
narave trga dostave paketov; poziva 
Komisijo, naj natančno spremlja razvoj 
trga, da se prepoznajo morebitna področja 
tržnih nepopolnosti, kjer bodo v prihodnje 
morda potrebni dodatni ukrepi; v zvezi s 
tem poudarja, da nadzor trga ne bi smel 
zajemati le uveljavljenih, temveč tudi nove 
ponudnike poštnih storitev; 

Or. de

Predlog spremembe 55
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava dinamično naravo trga 
dostave paketov, na katerem se hitro 
pojavljajo nove storitve in novi izvajalci 
storitev; ugotavlja, da bodo inovativne 
rešitve, ki se odzivajo na potrebe trgovcev 
na drobno, ki poslujejo elektronsko, in 
potrošnikov, verjetno postale ključni 
razlikovalni dejavnik za konkurenčnost;
meni, da je natančno spremljanje razvoja 
trga izrednega pomena, da se prepoznajo 
morebitna področja tržnih nepopolnosti,
kjer bodo v prihodnje morda potrebni 
dodatni ukrepi;

15. priznava dinamično naravo trga 
dostave paketov, na katerem se hitro 
pojavljajo nove storitve in novi izvajalci 
storitev; ugotavlja, da bodo inovativne 
rešitve, ki se odzivajo na potrebe trgovcev 
na drobno, ki poslujejo elektronsko, in 
potrošnikov, verjetno postale ključni 
razlikovalni dejavnik za konkurenčnost;
zato poziva, naj se trgu omogoči, da še 
naprej raste sam od sebe, ne da bi ga pri 
tem ovirala pretirana regulacija; meni, da 
je natančno spremljanje razvoja trga 
izrednega pomena, da se prepoznajo 
morebitna področja nepopolnosti, na 
katerih bi morda lahko ukrepali v 
prihodnje;

Or. pl
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Predlog spremembe 56
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo, da se obstoječi regulativni 
okvir prenese, izvaja in uveljavi v celoti, 
pri čemer naj posebno pozornost namenijo 
direktivi o poštnih storitvah, 
konkurenčnemu pravu EU in direktivi o 
pravicah potrošnikov;

16. poudarja, da ustrezen regulativni 
okvir že obstaja, in poziva države članice 
in Komisijo, naj zagotovijo, da se prenese, 
izvaja in uveljavi v celoti, pri čemer naj 
posebno pozornost namenijo direktivi o 
poštnih storitvah, konkurenčnemu pravu 
EU in direktivi o pravicah potrošnikov;

Or. pl

Predlog spremembe 57
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo, da se obstoječi regulativni 
okvir prenese, izvaja in uveljavi v celoti, 
pri čemer naj posebno pozornost namenijo 
direktivi o poštnih storitvah, 
konkurenčnemu pravu EU in direktivi o 
pravicah potrošnikov;

16. poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo, da se obstoječi regulativni 
okvir prenese, izvaja in uveljavi v celoti, 
pri čemer naj posebno pozornost namenijo 
direktivi o poštnih storitvah, 
konkurenčnemu pravu EU, direktivi o 
alternativnem reševanju sporov in 
direktivi o pravicah potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 58
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

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

16a. poudarja, da je učinkovito 
uveljavljanje pravnega okvira odvisno 
tudi od nadzora pravnih obveznosti 
izvajalcev poštnih storitev s strani 
nacionalnih regulativnih organov, zlasti 
kar zadeva obveznost univerzalne storitve 
iz Direktive 97/67/ES; 

Or. en

Predlog spremembe 59
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da zapleteni predpisi na 
področju davka na dodano vrednost 
predstavljajo znatno oviro za mala 
podjetja, ki poslujejo čezmejno; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži 
napovedani predlog za uvedbo enotne 
napovedi davka na dodano vrednost; 

Or. de

Predlog spremembe 60
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 b. poudarja, da bi neobvezno evropsko 
pogodbeno pravo za pogodbe med podjetji 
in potrošniki vodilo k znatni poenostavitvi, 
obenem pa k čezmejnemu pošiljanju 
paketov motiviralo več MSP; poziva 
države članice, naj na konstruktiven 
način prispevajo k potekajočim 
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pogajanjem o evropskem prodajnem 
pravu; 

Or. de


