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Predlog spremembe 1
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
… novembra 2013 z naslovom „Letni 
pregled rasti 2014“ (COM(2013)…) in
poročila Komisije z naslovom „Stanje na 
področju integracije notranjega trga 2014 –
prispevek k letnemu pregledu rasti 2014“
(COM(2013)…),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
… novembra 2013 z naslovom „Letni 
pregled rasti 2014“ (COM(2013)…),
poročila Komisije z naslovom „Stanje na 
področju integracije notranjega trga 2014 –
prispevek k letnemu pregledu rasti 2014“
(COM(2013)…) in priložene analize z 
naslovom „International Value Chains 
Intra- and Extra-EU“ (Mednarodne 
vrednostne verige znotraj in zunaj EU),

Or. en

Predlog spremembe 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta z dne 24. in 25. oktobra 2013,

Or. en

Predlog spremembe 3
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se je treba zavedati, da je enotni 
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trg tesno povezan z drugimi 
horizontalnimi področji politike, kot so 
varstvo potrošnikov in delavcev, socialne 
pravice, okolje in trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 4
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Komisija storitve, finančne 
storitve, promet, energetiko in digitalni trg 
opredelila kot ključna področja za 
izboljšanje delovanja in utrditev enotnega 
trga; ker bi bilo treba metodologijo za 
opredelitev teh področjih redno ocenjevati 
in pregledovati, pri tem pa upoštevati cilje 
in napovedi rasti ter merila za 
zagotavljanje potrebnega varstva 
potrošnikov, delavcev in državljanov;

G. ker je Komisija storitve, finančne 
storitve, promet, energetiko in digitalni trg 
opredelila kot ključna področja za 
izboljšanje delovanja in utrditev enotnega 
trga; ker bi bilo treba metodologijo za 
opredelitev teh področjih redno ocenjevati 
in pregledovati, pri tem pa upoštevati cilje 
in napovedi rasti ter merila za 
zagotavljanje potrebnega varstva
državljanov, zlasti potrošnikov,
strokovnjakov in delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker enotni digitalni trg za spletne in 
komunikacijske storitve v Evropi še ne 
deluje v celoti; ker razdrobljena pravila 
na nacionalni ravni ovirajo prost pretok 
digitalnih storitev in čezmejno e-
trgovanje; ker bo raba naprednih storitev 
in aplikacij IKT evropskim podjetjem in 



AM\1011045SL.doc 5/28 PE524.583v01-00

SL

javnim storitvam prinesla gospodarske in 
socialne koristi;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je prepričan, da se je treba zavedati, da 
je enotni trg tesno povezan z drugimi 
horizontalnimi področji politike, kot so 
varstvo potrošnikov in delavcev, socialne 
pravice, okolje in trajnostni razvoj;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. znova poziva Komisijo, naj izboljša 
upravljanje enotnega trga z uvedbo letnega 
cikla, ki naj postane poseben steber 
evropskega semestra, vključuje pa naj 
pregled notranjega trga, letno poročilo o 
integraciji enotnega trga kot del letnega 
pregleda rasti, smernice Evropskega sveta 
državam članicam, nacionalne akcijske 
načrte za izvajanje smernic enotnega trga 
ter posebna priporočila za posamezne 
države;

2. znova poziva Komisijo, naj izboljša 
upravljanje enotnega trga z uvedbo letnega 
cikla, ki naj postane poseben steber 
evropskega semestra, vključuje pa naj 
pregled notranjega trga, letno poročilo o 
integraciji enotnega trga kot del letnega 
pregleda rasti, smernice Evropskega sveta 
državam članicam, nacionalne akcijske 
načrte za izvajanje smernic enotnega trga 
ter posebna priporočila za posamezne 
države, ter naj v celoti upošteva ključna 
območja rasti, in sicer storitveni, 
energetski in prometni sektor ter enotni 
digitalni trg, pa tudi ukrepe iz Akta za 
enotni trg I in II;
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Or. en

Predlog spremembe 8
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. pozdravlja dejstvo, da poročilo o 
stanju enotnega trga za leto 2014 vsebuje 
številne elemente, ki se nanašajo posebej 
na ukrepe, ki so jih sprejele posamezne 
države članice; kljub temu meni, da v 
poročilu še vedno manjka kvalitativna 
ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov, 
doseženega napredka in dejanskih 
rezultatov politike;

Or. it

Predlog spremembe 9
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je potrebno bolj horizontalno 
usklajevanje pri pripravi zakonodajnih 
predlogov v zvezi z enotnim trgom; je 
prepričan, da je treba pri upravljanju 
enotnega trga ustrezno upoštevati potrebe 
vseh interesnih skupin in da je potrebno 
obsežnejše in zgodnejše sodelovanje 
socialnih partnerjev, civilne družbe in 
drugih deležnikov pri oblikovanju, 
sprejemanju, izvajanju in spremljanju 
ukrepov, da se pospeši rast in izboljša 
uveljavljanje pravic državljanov na 
enotnem trgu;

5. meni, da je potrebnega več 
horizontalnega usklajevanja in skladnosti
pri pripravi zakonodajnih predlogov v 
zvezi z enotnim trgom; je prepričan, da je 
treba pri upravljanju enotnega trga ustrezno 
upoštevati potrebe vseh interesnih skupin 
in da je potrebno obsežnejše in zgodnejše 
sodelovanje civilne družbe, poslovnih 
organizacij, socialnih partnerjev in drugih 
deležnikov pri oblikovanju, sprejemanju,
izvajanju in spremljanju ukrepov, da se 
pospeši rast in izboljša uveljavljanje pravic 
državljanov na enotnem trgu;
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Or. en

Predlog spremembe 10
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da so potrebna izčrpna 
posvetovanja in temeljite ocene učinka 
preden Komisija sprejme predlog; 
poudarja, da morajo biti predlogi 
Komisije skladni z načeli pametne pravne 
ureditve in ustreznosti predpisov ter da 
morajo vsebovati oceno učinkov na mala 
in srednja podjetja, odobriti pa jih mora 
odbor Komisije za oceno učinka; poudarja 
tudi, da morajo ocene učinka ovrednotiti 
učinke nove zakonodaje na obete za rast 
in na evropsko konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je treba v priporočilih za 
posamezne države članice, izdanih v tem 
procesu, upoštevati napredek teh držav in 
da se lahko nacionalne ureditve za 
izvajanje zakonodaje o enotnem trgu 
razlikujejo;

7. meni, da je treba v priporočilih za 
posamezne države članice, izdanih v tem 
procesu, upoštevati napredek teh držav in 
da se lahko nacionalne ureditve za 
izvajanje zakonodaje o enotnem trgu 
razlikujejo, vendar pa bi si morale 
prizadevati za večjo učinkovitost sprejetih 
ukrepov in za boljše dejanske rezultate 
politike;

Or. it
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Predlog spremembe 12
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da ključni sektorji, ki jih je 
opredelila Komisija – storitve, finančne 
storitve, promet, energetika in digitalni trg 
– ostajajo odločilni dejavniki za popolno 
integracijo enotnega trga; poleg tega meni, 
da bi bilo treba poudarek na teh sektorjih 
pospremiti s prizadevanji za varstvo pravic 
državljanov, tako potrošnikov kot
delavcev, s ponovno uvedbo skladne in 
celostne industrijske politike ter z 
modelom konkurenčnosti, temelječim na 
znanju in inovacijah, z ustreznimi 
naložbami v raziskave in izobraževanje;

9. meni, da ključni sektorji, ki jih je 
opredelila Komisija – storitve, finančne 
storitve, promet, energetika in digitalni trg 
– ostajajo odločilnega pomena za popolno 
integracijo enotnega trga; poleg tega meni, 
da bi bilo treba poudarek na teh sektorjih 
pospremiti s prizadevanji za krepitev 
varstva pravic državljanov, med drugim
potrošnikov in delavcev, s ponovno 
uvedbo skladne in celostne industrijske 
politike ter z modelom konkurenčnosti, 
temelječim na znanju in inovacijah, z 
ustreznimi naložbami v raziskave in 
izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 13
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da ključni sektorji, ki jih je 
opredelila Komisija – storitve, finančne 
storitve, promet, energetika in digitalni trg 
– ostajajo odločilni dejavniki za popolno 
integracijo enotnega trga; poleg tega meni, 
da bi bilo treba poudarek na teh sektorjih 
pospremiti s prizadevanji za varstvo pravic 
državljanov, tako potrošnikov kot 
delavcev, s ponovno uvedbo skladne in 
celostne industrijske politike ter z modelom
konkurenčnosti, temelječim na znanju in 

9. meni, da ključni sektorji, ki jih je 
opredelila Komisija – storitve, finančne 
storitve, promet, energetika in digitalni trg 
– ostajajo odločilnega pomena za popolno 
integracijo enotnega trga; poleg tega meni, 
da bi moral za ponovno oživitev 
gospodarske rasti ponoven zagon 
dosledne in celostne industrijske politike, 
osredotočene na te sektorje, obsegati tudi 
prizadevanja za krepitev varstva pravic 
državljanov in potrošnikov ter model
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inovacijah, z ustreznimi naložbami v 
raziskave in izobraževanje;

konkurenčnosti, temelječ na znanju in 
inovacijah, s spodbudami EU za krepitev 
naložb in dostopa do financiranja, za 
raziskave in razvoj ter za podporo 
visokošolskemu izobraževanju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva države članice Evropskega 
sveta, naj hitro sprejmejo in začnejo 
izvajati nov zakonodajni sveženj o javnih 
naročilih; poudarja pomen javnih naročil 
kot ključnega dejavnika rasti, zlasti za 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj oblikuje resnično 
evropsko industrijsko politiko; meni, da bi 
morala biti ponovna industrializacija 
medsektorska prednostna naloga Unije; 
meni, da bi morala nova industrijska 
politika vključevati uveljavljanje pravil 
enotnega trga, celostno strategijo za 
zunanjo razsežnost enotnega trga, 
temelječo na vzajemnosti in skupnih 
minimalnih standardih (zlasti za socialna, 
okoljska in varnostna vprašanja), enake 

črtano
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konkurenčne pogoje na področju 
obdavčenja in varstva potrošnikov, 
pravilno upravljanje sprememb v 
industriji in prestrukturiranja ter 
izboljšan dostop do kapitala in 
infrastrukture, da bi se povečala 
konkurenčnost podjetij in olajšal njihov 
prodor na nove trge;

Or. en

Predlog spremembe 16
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj oblikuje resnično 
evropsko industrijsko politiko; meni, da bi 
morala biti ponovna industrializacija 
medsektorska prednostna naloga Unije;
meni, da bi morala nova industrijska 
politika vključevati uveljavljanje pravil 
enotnega trga, celostno strategijo za 
zunanjo razsežnost enotnega trga,
temelječo na vzajemnosti in skupnih 
minimalnih standardih (zlasti za socialna, 
okoljska in varnostna vprašanja), enake 
konkurenčne pogoje na področju 
obdavčenja in varstva potrošnikov, 
pravilno upravljanje sprememb v 
industriji in prestrukturiranja ter izboljšan 
dostop do kapitala in infrastrukture, da bi 
se povečala konkurenčnost podjetij in 
olajšal njihov prodor na nove trge;

10. poziva Komisijo, naj oblikuje resnično 
evropsko industrijsko politiko; meni, da bi 
morala biti ponovna industrializacija 
medsektorska prednostna naloga Unije;
meni, da bi morala nova industrijska 
politika vključevati uveljavljanje pravil 
enotnega trga, celostno strategijo za 
zunanjo razsežnost enotnega trga, skladne 
politike varstva potrošnikov ter izboljšan 
dostop do kapitala in infrastrukture, da bi 
se povečala konkurenčnost podjetij in 
olajšal njihov prodor na nove trge;

Or. en

Predlog spremembe 17
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da enotni trg z odpravo 
ovir prostemu pretoku oseb, blaga, storitev 
in kapitala podjetjem omogoča širitev 
poslovanja, s tem pa krepi njihove 
zmožnosti za inovacije, naložbe, rast 
produktivnosti in odpiranje delovnih 
mest;

Or. el

Predlog spremembe 18
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj predstavi 
podroben akcijski načrt ukrepov za 
vzpostavitev popolnoma integriranega in
povezanega enotnega energetskega trga;
poudarja, da je treba potrošnikom ponuditi 
pregledne in primerljive cene energije;

11. poziva Komisijo, naj predstavi 
podroben akcijski načrt ukrepov za 
vzpostavitev popolnoma integriranega in 
povezanega enotnega energetskega trga;
poudarja, da je treba potrošnikom ponuditi 
pregledne in primerljive cene energije;
meni, da morajo vsi sektorji javnih 
gospodarskih služb slediti napredku v 
energetskem sektorju, da se posameznim 
potrošnikom, družinam in podjetjem 
zagotovi splošen dostop in zmerne cene;

Or. it

Predlog spremembe 19
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj predstavi 
podroben akcijski načrt ukrepov za 
vzpostavitev popolnoma integriranega in 
povezanega enotnega energetskega trga;
poudarja, da je treba potrošnikom ponuditi 
pregledne in primerljive cene energije;

11. poziva Komisijo, naj predstavi 
podroben akcijski načrt ukrepov za 
vzpostavitev popolnoma integriranega in 
povezanega enotnega energetskega trga;
poudarja, da je treba potrošnikom ponuditi 
pregledne in primerljive cene energije, 
hkrati pa zagotoviti varstvo ranljivih 
potrošnikov;

Or. el

Predlog spremembe 20
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je izboljšanje 
infrastrukture – zlasti čezmejnih povezav 
in medsebojne povezljivosti – bistvenega 
pomena za učinkovito delovanje enotnega 
trga; meni, da je enoten, medsebojno 
povezan in učinkovit evropski prometni 
sistem ključen za nemoten pretok blaga, 
oseb in storitev; obžaluje, da ni ustreznih 
naložb, ki so nujne za uresničitev tega 
cilja, in ponavlja, da je treba uvesti
primerne načine inovativnega 
financiranja za te projekte;

12. poudarja, da je izboljšanje 
infrastrukture – zlasti čezmejnih povezav 
in medsebojne povezljivosti – bistvenega 
pomena za učinkovito delovanje enotnega 
trga; meni, da je enoten, medsebojno 
povezan in učinkovit evropski prometni 
sistem ključen za prost pretok blaga, oseb 
in storitev na notranjem trgu; meni, da so
nadaljnje naložbe nujne za uresničitev teh 
ciljev, in ponavlja, da je treba uvesti širok 
nabor finančnih instrumentov za te 
projekte;

Or. en

Predlog spremembe 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba sveženj
konkretnih predlogov Komisije izvajati 
dosledno, da razvili in dokončno 
vzpostavili digitalni enotni trg, zlasti glede 
splošnega dostopa do interneta ter 
posodobljenih in preglednih mehanizmom
varstva potrošnikov;

13. poudarja, da lahko dosledno izvajanje 
svežnja konkretnih predlogov Komisije o 
digitalnih storitvah prispeva k celovitemu 
izkoriščanju notranjega trga v Evropi; 
poziva k vodenju učinkovite politike za
digitalni enotni trg, da bodo spletne 
storitve v Evropi postale konkurenčnejše, 
dostopnejše, čezmejne in preglednejše ter 
zagotavljale visoko raven varstva 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 22
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba sveženj 
konkretnih predlogov Komisije izvajati 
dosledno, da razvili in dokončno 
vzpostavili digitalni enotni trg, zlasti glede 
splošnega dostopa do interneta ter 
posodobljenih in preglednih mehanizmom
varstva potrošnikov;

13. poudarja, da je treba sedanjo
zakonodajo in prihodnje predloge izvajati 
dosledno, da bi razvili in dokončno 
vzpostavili digitalni enotni trg, zlasti glede 
splošnega dostopa do interneta ter 
posodobljenih in preglednih mehanizmov
varstva potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba sprejeti celovito 
in posodobljeno strategijo za kibernetsko 
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varnost, da bi znižali stroške sodelovanja v 
digitalnem gospodarstvu za podjetja in 
potrošnike;

Or. el

Predlog spremembe 24
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da je posebej pomembno 
podpirati mala in srednja podjetja prek 
programov COSME in Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 25
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da bi lažji dostop malih in 
srednjih podjetij do financiranja in boljši 
finančni tokovi v dobavni verigi, vključno 
z ukrepi proti zamudam pri plačilih, 
pomagali sprostiti likvidnostne omejitve in 
povečati obratni kapital malih in srednjih 
podjetij; 

Or. el

Predlog spremembe 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da prosto gibanje oseb in 
delavcev po Evropi še vedno ni povsem 
mogoče in da so potrebni odločnejši 
ukrepi, da se odstranijo preostale ovire in
da se zagotovi načelo enakega 
obravnavanja delavcev;

16. obžaluje, da prosto gibanje državljanov
po Evropi, zlasti delavcev in 
strokovnjakov, kljub močnim dokazom o 
pomenu enotnega trga za premagovanje 
krize še vedno ni povsem mogoče in da so 
potrebni odločnejši ukrepi, da se odstranijo 
preostale ovire in spodbudi rast;

Or. en

Predlog spremembe 27
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da prosto gibanje oseb in 
delavcev po Evropi še vedno ni povsem 
mogoče in da so potrebni odločnejši
ukrepi, da se odstranijo preostale ovire in 
da se zagotovi načelo enakega 
obravnavanja delavcev;

16. meni, da prosto gibanje oseb po Evropi 
še vedno ni v celoti uresničeno; poudarja,
da so potrebni nadaljnji ukrepi, da se 
odstranijo preostale ovire; zato spodbuja 
države članice, naj v celoti izvajajo 
direktivo o storitvah in revidirano 
direktivo o vzajemnem priznavanju 
poklicnih kvalifikacij; poudarja, da je 
celovito in pravilno izvajanje teh direktiv 
ključno gonilo gospodarske rasti EU;
poziva tudi Komisijo, naj zahteva 
odgovornost držav članic in po potrebi 
sproži postopke za ugotavljanje kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da prosto gibanje oseb in 
delavcev po Evropi še vedno ni povsem 
mogoče in da so potrebni odločnejši 
ukrepi, da se odstranijo preostale ovire in 
da se zagotovi načelo enakega 
obravnavanja delavcev;

16. meni, da prosto gibanje oseb in 
delavcev po Evropi še vedno ni povsem 
mogoče in da so potrebni odločnejši 
ukrepi, da se odstranijo preostale ovire in 
da se zagotovi načelo enakega 
obravnavanja delavcev; poudarja potrebo 
po uravnoteženem razvoju notranjega 
trga, pri čemer je treba popolno 
uveljavitev gospodarskih svoboščin 
izravnati z ustrezno krepitvijo socialne 
razsežnosti, zlasti na področju pravic 
delavcev in delovnih pogojev; 

Or. it

Predlog spremembe 29
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da so potrebni večja 
preglednost in boljše obveščanje o 
cenovnih razlikah in pravicah potrošnikov 
na enotnem trgu ter ukrepi za 
preprečevanje neupravičene 
diskriminacije med potrošniki;

Or. el

Predlog spremembe 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja sveženj zakonodajnih črtano
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predlogov o varnosti potrošniških 
proizvodov in uredbi o tržnem nadzoru z 
naslovom „Povezana celina: vzpostavitev 
enotnega trga za telekomunikacije“ ter o 
razkritju nefinančnih informacij in 
informacij o raznolikosti nekaterih velikih 
podjetij in skupin; je prepričan, da te 
pobude lahko prispevajo k pravicam 
potrošnikov ter zagotavljanju njihovega 
zdravja in varnosti, olajšajo trgovino z 
blagom in storitvami ter spodbudijo nov 
model konkurenčnosti; zato poziva 
Komisijo, naj tesno sodeluje s 
Parlamentom in Svetom, da bo sklep 
sprejet v razumnem času;

Or. en

Predlog spremembe 31
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja sveženj zakonodajnih 
predlogov o varnosti potrošniških 
proizvodov in uredbi o tržnem nadzoru z 
naslovom „Povezana celina: vzpostavitev 
enotnega trga za telekomunikacije“ ter o 
razkritju nefinančnih informacij in 
informacij o raznolikosti nekaterih velikih 
podjetij in skupin; je prepričan, da te 
pobude lahko prispevajo k pravicam 
potrošnikov ter zagotavljanju njihovega 
zdravja in varnosti, olajšajo trgovino z 
blagom in storitvami ter spodbudijo nov 
model konkurenčnosti; zato poziva 
Komisijo, naj tesno sodeluje s 
Parlamentom in Svetom, da bo sklep 
sprejet v razumnem času;

18. pozdravlja sveženj zakonodajnih 
predlogov o varnosti potrošniških 
proizvodov in uredbi o tržnem nadzoru ter
je prepričan, da lahko ta pobuda prispeva k 
pravicam potrošnikov ter zagotavljanju 
njihovega zdravja in varnosti ter olajša
trgovino z blagom in storitvami; zato 
poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s 
Parlamentom in Svetom, da bo sklep 
sprejet v razumnem času;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj čim prej predloži 
še preostale predloge, ki jih je napovedala 
v aktih o enotnem trgu, zlasti o spremembi 
direktive o preglednosti, uvedbi skupne 
konsolidirane davčne osnove, skupnih 
evropskih pravilih o kolektivnih pravnih 
sredstvih in o spodbujanju dolgoročnih 
naložb v realnem gospodarstvu; poziva jo 
tudi, naj oblikuje usklajeno e-carinsko 
prakso za izvajanje posodobljenega 
carinskega zakonika;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 33
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj čim prej predloži 
še preostale predloge, ki jih je napovedala 
v aktih o enotnem trgu, zlasti o spremembi 
direktive o preglednosti, uvedbi skupne 
konsolidirane davčne osnove, skupnih 
evropskih pravilih o kolektivnih pravnih 
sredstvih in o spodbujanju dolgoročnih 
naložb v realnem gospodarstvu; poziva jo 
tudi, naj oblikuje usklajeno e-carinsko 
prakso za izvajanje posodobljenega 
carinskega zakonika;

20. poziva Komisijo, naj preneha z 
izgubljanjem časa in sredstev za predloge 
o skupni konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb in zakonodajni 
predlog o kolektivnih pravnih sredstvih; 
poziva Komisijo, naj se osredotoči na 
zakonodajo, ki jo je mogoče sprejeti in bo 
zagotovila rast; poziva jo tudi, naj oblikuje 
usklajeno e-carinsko prakso za izvajanje 
posodobljenega carinskega zakonika;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj čim prej predloži 
še preostale predloge, ki jih je napovedala 
v aktih o enotnem trgu, zlasti o spremembi 
direktive o preglednosti, uvedbi skupne 
konsolidirane davčne osnove, skupnih 
evropskih pravilih o kolektivnih pravnih 
sredstvih in o spodbujanju dolgoročnih 
naložb v realnem gospodarstvu; poziva jo 
tudi, naj oblikuje usklajeno e-carinsko 
prakso za izvajanje posodobljenega 
carinskega zakonika;

20. poziva Komisijo, naj si čim bolj 
prizadeva zagotoviti, da bodo preostali 
predlogi, ki jih je napovedala v aktih o 
enotnem trgu, zlasti o spremembi direktive 
o preglednosti, uvedbi skupne 
konsolidirane davčne osnove, skupnih 
evropskih pravilih o kolektivnih pravnih 
sredstvih in o spodbujanju dolgoročnih
naložb v realnem gospodarstvu, potrjeni 
ter da bodo učinkovito preneseni in 
uveljavljeni; poziva jo tudi, naj oblikuje 
usklajeno e-carinsko prakso za izvajanje 
posodobljenega carinskega zakonika;

Or. it

Predlog spremembe 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je prepričan, da je treba z ureditvijo 
finančnih storitev zagotoviti boljše 
obveščanje in varstvo ter učinkovita pravna 
sredstva za potrošnike; poudarja, da treba 
čim prej in s pozitivnimi rezultati 
dokončati pripravo zakonodajnih 
predlogov o potrošniških in maloprodajnih 
finančnih storitvah, zlasti v zvezi z 
dokumenti s ključnimi informacijami za 
paketne naložbene produkte za male 
vlagatelje, ter o primerljivosti provizij, 
povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi 
plačilnih računov in dostopu do osnovnih 
plačilnih računov; meni, da je treba 

21. je prepričan, da je treba z ureditvijo 
finančnih storitev zagotoviti boljše 
obveščanje in varstvo ter učinkovita pravna 
sredstva za potrošnike; poudarja, da treba 
čim prej in s pozitivnimi rezultati 
dokončati pripravo zakonodajnih 
predlogov o trgu potrošniških in 
maloprodajnih finančnih storitev, zlasti o 
primerljivosti provizij, povezanih s 
plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih 
računov in dostopu do osnovnih plačilnih 
računov; meni, da je treba pripraviti 
nadaljnje predloge, na primer za ureditev 
plačilne nesposobnosti potrošnikov, da se 
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pripraviti nadaljnje predloge, na primer za 
ureditev plačilne nesposobnosti 
potrošnikov, da se spodbudi varne naložbe 
zasebnih prihrankov v realno 
gospodarstvo;

spodbudijo varne naložbe zasebnih 
prihrankov v realno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je prepričan, da je treba z ureditvijo 
finančnih storitev zagotoviti boljše 
obveščanje in varstvo ter učinkovita pravna 
sredstva za potrošnike; poudarja, da treba 
čim prej in s pozitivnimi rezultati 
dokončati pripravo zakonodajnih
predlogov o potrošniških in maloprodajnih 
finančnih storitvah, zlasti v zvezi z 
dokumenti s ključnimi informacijami za 
paketne naložbene produkte za male 
vlagatelje, ter o primerljivosti provizij, 
povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi 
plačilnih računov in dostopu do osnovnih 
plačilnih računov; meni, da je treba 
pripraviti nadaljnje predloge, na primer za 
ureditev plačilne nesposobnosti 
potrošnikov, da se spodbudi varne naložbe 
zasebnih prihrankov v realno 
gospodarstvo;

21. je prepričan, da je treba z ureditvijo 
finančnih storitev zagotoviti boljše 
obveščanje in varstvo ter učinkovita pravna 
sredstva za potrošnike; poudarja, da treba 
čim prej in s pozitivnimi rezultati 
dokončati pripravo zakonodajnih 
predlogov o trgu potrošniških in 
maloprodajnih finančnih storitev, zlasti v 
zvezi z dokumenti s ključnimi 
informacijami za paketne naložbene 
produkte za male vlagatelje, ter o 
primerljivosti provizij, povezanih s 
plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih 
računov in dostopu do osnovnih plačilnih 
računov; meni, da je treba pripraviti 
nadaljnje predloge, na primer za posebno
ureditev plačilne nesposobnosti 
potrošnikov, ki bo izboljšala sedanje 
razdrobljene in neprimerne ureditve, da se 
spodbudijo varne naložbe zasebnih 
prihrankov v realno gospodarstvo;

Or. it

Predlog spremembe 37
Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja potrebo po hitri potrditvi in 
ustreznem prenosu zakonodaje o javnih 
naročilih in koncesijah; meni, da 
izvajanje te reforme ponuja veliko 
priložnost za posodobitev javne uprave, 
razvoj njenega strateškega potenciala v 
okviru strategije Evropa 2020, zlasti na 
socialnem in okoljskem področju, ter 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
javne porabe v odziv na posebne zahteve 
lokalnih in nacionalnih vlad; meni, da so 
to ključni dejavniki za uspešno izvajanje 
pravil o javnih naročilih in koncesijah;

Or. it

Predlog spremembe 38
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. meni, da so nova pravila o poklicnih 
kvalifikacijah pomemben korak naprej v 
smeri okrepitve prostega gibanja delavcev 
in strokovnjakov; meni, da se morajo 
nemudoma začeti uporabljati in izvajati v 
prizadevanju, da bi dosegli visok skupni 
standard usposabljanja in zlasti mladim 
omogočili, da izkoristijo priložnosti, ki jih 
nudi poklicna izkaznica; obenem meni, da 
je potrebna reforma reguliranih poklicev, 
da bi mladim zagotovili boljši dostop do 
teh poklicev in ustvarili bolj dinamičen 
trg, ki potrošnikom zagotavlja ustrezna 
jamstva;

Or. it
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Predlog spremembe 39
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da si je treba prizadevati za večjo 
preglednost pri izvajanju in enotni uporabi 
prava Unije v državah članicah; meni, da je 
treba vse direktive prenesti dosledno in da 
je treba sprejeti vse ukrepe za prenos, da se 
upoštevajo kompromisi, doseženi na ravni 
Unije;

24. meni, da si je treba prizadevati za večjo 
preglednost pri izvajanju in enotni uporabi 
prava Unije v državah članicah; ugotavlja, 
da države roke za prenos v povprečju 
presežejo za devet mesecev, vse več pa je 
direktiv, katerih prenos zamuja dve leti ali 
več; meni, da je treba vse direktive prenesti 
dosledno in da je treba sprejeti vse ukrepe 
za prenos, da se upoštevajo kompromisi, 
doseženi na ravni Unije;

Or. en

Predlog spremembe 40
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. kljub temu meni, da zgolj kvantitativni 
statistični podatki o izvajanju zakonodaje o 
enotnem trgu ne zadoščajo in da se je treba 
osredotočiti na kakovost izvajanja v 
državah članicah;

25. kljub temu meni, da zgolj kvantitativni 
statistični podatki o izvajanju zakonodaje o 
enotnem trgu ne zadoščajo in da se je treba 
osredotočiti na kakovost izvajanja v 
državah članicah na podlagi posebnih 
ključnih kazalnikov za sektorje enotnega 
trga, ki bodo razviti na evropski ravni;

Or. it

Predlog spremembe 41
Malcolm Harbour
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Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. meni, da bo podpora nadaljnjim 
pobudam za čezmejne dobavne verige, ki 
jih je treba razviti, spodbudila odpravo 
dolgotrajnih ovir za dokončanje enotnega 
trga in bo lahko prispevala k izboljšanju 
produktivnosti in konkurenčnosti 
evropskih podjetij v svetovnem 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 42
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. je prepričan, da bi lahko bili 
skladnost in dejanska raba poročil o 
stanju na področju povezovanja enotnega 
trga in analiz doseženega napredka in 
preostalih ovir, ki so priložene letnemu 
pregledu rasti, bistveno boljši; poziva 
zlasti k razvoju analitičnega orodja za 
povezovanje enotnega trga v okviru 
pregleda enotnega trga, ki bi upoštevalo 
gospodarske in zakonodajne kazalnike 
uspešnosti; sestavljeni kazalniki, izdelani 
v ta namen, bi zagotovili boljšo na 
dokazih temelječo osnovo in povezavo 
med dejanskim stanjem enotnega trga in 
letnim ciklom evropskega semestra ter 
omogočili odkrivanje vzorcev 
gospodarskega povezovanja, na katerih bi 
temeljila priporočila za posamezne 
države;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je začuden zaradi trditve, da so države 
članice izključno odgovorne za dolžino
postopkov za ugotavljanje kršitev; je še 
posebej zaskrbljen zaradi dejstva, da je 
obravnava primerov, ko gre za storitve, še 
posebej počasna (v povprečju 49,8 
meseca);

27. obžaluje povprečno trajanje postopkov 
za ugotavljanje kršitev, zlasti dejstvo, da je 
obravnava primerov, ko gre za storitve, še 
posebej počasna (v povprečju 49,8 
meseca); poziva države članice, naj 
učinkoviteje sodelujejo s Komisijo pri 
hitrejšem reševanju primerov, in 
Komisijo, naj opravi nadaljnje preiskave 
nacionalnih ukrepov, ki so škodljivi za 
enotni trg;

Or. en

Predlog spremembe 44
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je začuden zaradi trditve, da so države 
članice izključno odgovorne za dolžino 
postopkov za ugotavljanje kršitev; je še 
posebej zaskrbljen zaradi dejstva, da je 
obravnava primerov, ko gre za storitve, še 
posebej počasna (v povprečju 49,8 
meseca);

27. je začuden zaradi trditve, da so države 
članice izključno odgovorne za dolžino 
postopkov za ugotavljanje kršitev; je še 
posebej zaskrbljen zaradi dejstva, da je 
obravnava primerov, ko gre za storitve, še 
posebej počasna (v povprečju 49,8 
meseca); meni, da so postopki za 
ugotavljanje kršitev pokazali številne 
omejitve pri hitrem obravnavanju in 
odpravljanju pomanjkljivosti pri izvajanju 
in uporabi določb enotnega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. meni, da bi moral biti postopek za 
ugotavljanje kršitev ne glede na okoliščine
zadnje sredstvo in da bi ga smeli uporabiti 
šele po več poskusih, da se situacija uredi 
in popravi, prav tako pa je zaželeno, da se
pred sprožitvijo postopka proti državi 
članici na Sodišču Evropske unije uporabi 
sistem „Pilot EU“ in drugi postopki;

28. meni, da bi moral biti postopek za 
ugotavljanje kršitev zadnje sredstvo in da 
bi ga smeli uporabiti šele po več poskusih, 
da se situacija uredi in popravi, ter da bi 
morala Komisija pred sprožitvijo postopka 
proti državi članici na Sodišču Evropske 
unije spodbujati uporabo sistema „Pilot 
EU“ in drugih postopkov; vztraja tudi, da 
si je treba čim bolj prizadevati za strožjo 
uporabo postopkov za ugotavljanje kršitev 
v primeru kršitev določb zakonodaje Unije 
na področju enotnega trga ter da bi 
morali države članice in Evropski svet še 
naprej razvijati postopke za ugotavljanje 
kršitev v okviru prihodnjih sprememb 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 46
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva države članice, naj si bolj 
prizadevajo za posodobitev javne uprave –
med drugim s hitrim izvajanjem ukrepov v 
zvezi z e-vlado, e-zdravjem, e-računi in 
elektronskim javnim naročanjem – da bi 
zagotovile več boljših digitalnih storitev za 
državljane in podjetja po vsej Evropi, 
zmanjšale stroške in povečale učinkovitost 
javnega sektorja;

31. poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo ukrepe, določene v digitalni 
agendi, in si bolj prizadevajo za 
posodobitev javne uprave – med drugim s 
hitrim izvajanjem ukrepov v zvezi z e-
vlado, e-zdravjem, e-računi in 
elektronskim javnim naročanjem – da bi 
zagotovile več boljših digitalnih storitev za 
državljane in podjetja po vsej Evropi, 
zmanjšale stroške in povečale učinkovitost 
javnega sektorja;
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Or. it

Predlog spremembe 47
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bodo za mrežo SOLVIT in za enotne 
kontaktne točke na voljo zadostni viri, kot 
določa direktiva o storitvah; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
nadaljnje ukrepe za razširjanje informacij o 
razpoložljivosti teh instrumentov med 
podjetji in podjetniki;

32. ugotavlja, da se mreža SOLVIT za 
reševanje težav premalo uporablja; poziva 
države članice, naj poskrbijo, da bodo za 
mrežo SOLVIT in za enotne kontaktne 
točke na voljo zadostni viri, kot določa 
direktiva o storitvah; poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo nadaljnje 
ukrepe za razširjanje informacij o 
razpoložljivosti teh instrumentov med 
podjetji in podjetniki;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bodo za mrežo SOLVIT in za enotne 
kontaktne točke na voljo zadostni viri, kot 
določa direktiva o storitvah; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
nadaljnje ukrepe za razširjanje informacij o 
razpoložljivosti teh instrumentov med 
podjetji in podjetniki;

32. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bodo za mrežo SOLVIT in za enotne 
kontaktne točke na voljo zadostni viri, kot 
določa direktiva o storitvah; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
nadaljnje ukrepe za razširjanje informacij o 
razpoložljivosti teh instrumentov med 
podjetji in podjetniki; meni tudi, da bi 
morale države članice začeti s pogostejšo 
in širšo izmenjavo dobrih praks;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen, da uporaba portalov
„Tvoja Evropa“ in „Tvoja Evropa –
nasveti“ nenehno narašča, tako da bi morali 
imeti vsi, ki se gibljejo po Evropski uniji, 
na voljo potrebne informacije; se zaveda, 
da je stopnja mobilnosti v Evropi še vedno 
nizka in pogosto omejena na manjše 
število dobro izobraženih in premožnih 
posameznikov in družbenih skupin;

33. je seznanjen, da uporaba portalov
„Tvoja Evropa“ in „Tvoja Evropa –
nasveti“ nenehno narašča, tako da bi morali 
imeti vsi, ki se gibljejo po Evropski uniji, 
na voljo potrebne informacije;

Or. en

Predlog spremembe 50
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. pozdravlja mesec enotnega trga, ki je 
od 23. septembra do 23. oktobra 
državljane po vsej Evropi, oblikovalce 
politike, strokovnjake in voditelje EU 
povezal v spletni razpravi, ter 
spremljevalne nacionalne dogodke, na 
katerih je potekala razprava o doseženem 
napredku, preostalih izzivih in zamislih za 
prihodnost enotnega trga; poziva 
Komisijo, naj preuči pomisleke in 
predloge, ki so jih predstavili udeleženci; 
poziva Komisijo, naj oceni obliko in 
učinkovitost dogodka v letu 2013, 
vključno z njegovo sposobnostjo, da 
doseže državljane, podjetja in potrošnike 
ter jim zagotovi dejansko priložnost za 
sooblikovanje enotnega trga;

Or. en
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