
AM\1013478SL.doc PE524.872v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2013/2194(INI)

16.12.2013

PREDLOGI SPREMEMB
51–64

Osnutek poročila
Sergio Gaetano Cofferati
(PE521.613v01-00)

o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2014
(2013/2194(INI))



PE524.872v02-00 2/9 AM\1013478SL.doc

SL

AM_Com_NonLegReport



AM\1013478SL.doc 3/9 PE524.872v02-00

SL

Predlog spremembe 51
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. pozdravlja poročilo o stanju na 
področju povezovanja enotnega trga 2014 
in močno podpira prizadevanja Komisije, 
naj evropski semester tudi nadaljnje 
obravnava enotni trg;

Or. en

Predlog spremembe 52
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. znova opominja, da je bilo prvo poročilo 
o stanju na področju integracije enotnega 
trga nezadostno in nepopolno; zato meni, 
da bi bilo treba v prihodnjih poročilih 
jasneje predstaviti obstoječe 
pomanjkljivosti v nekaterih državah 
članicah, ponuditi konkretnejše smernice 
glede možnih pravnih sredstev in 
pričakovanih prednosti ter opredeliti 
učinkovite vzvode za pospešitev rasti in 
konkurenčnosti ter za ustvarjanje novih 
delovnih mest, kar naj bi bil konkreten 
odziv na trenutno družbeno in gospodarsko 
krizo;

4. znova opominja, da je bilo prvo poročilo 
o stanju na področju povezovanja enotnega 
trga nezadostno in nepopolno; zato meni, 
da bi bilo treba v prihodnjih poročilih 
jasneje predstaviti obstoječe 
pomanjkljivosti v nekaterih državah 
članicah, ponuditi konkretnejše smernice 
glede možnih pravnih sredstev in 
pričakovanih prednosti ter opredeliti 
učinkovite vzvode za pospešitev rasti in 
konkurenčnosti ter za ustvarjanje novih 
delovnih mest, kar naj bi bil konkreten 
odziv na trenutno družbeno in gospodarsko 
krizo; meni, da bi se pri ustvarjanju novih 
delovnih mest morali osredotočiti 
predvsem na odpravljanje brezposelnosti 
mladih v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 53
Andreas Schwab
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Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva, naj prihodnja priporočila za 
posamezne države članice v ciklu 
evropskega semestra 2014 mnogo 
močneje in strožje odsevajo ugotovitve 
poročila o povezovanju enotnega trga, kot 
to počno priporočila za posamezne države 
članice za 2014;

Or. en

Predlog spremembe 54
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 10a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. se strinja s skrbmi Komisije glede 
razdrobljenosti davčnih politik in ukrepov 
v Uniji, ki ovira pravilno delovanje 
enotnega trga, še posebej izkrivljanje trga 
in nelojalna konkurenca, ki škodujeta 
tako podjetjem kot potrošnikom in 
otežujeta konsolidacijo javnih financ; 
poziva Komisijo, naj tudi glede tega 
sprejme primerne in učinkovite ukrepe, s 
katerimi bi prisilila države članice, da 
pripravijo usklajene rasti naklonjene 
davčne politike, s katerimi bo davčna 
obremenitev prenesena z dela na davčne 
osnove v zvezi z lastnino in 
onesnaževanjem;

Or. en

Predlog spremembe 55
Sergio Gaetano Cofferati

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 povezanega in 
soodvisnega enotnega energetskega trga; 
poudarja, da je treba potrošnikom ponuditi 
pregledne in primerljive cene energije; 
poudarja, da so potrebne precejšnje 
naložbe v energetsko infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 sveženj 
konkretnih predlogov Komisije izvajati 
dosledno, da bi razvili in dokončno 
vzpostavili enotni digitalni trg, zlasti glede 
splošnega dostopa do interneta ter 
posodobljenih in preglednih mehanizmov 
varstva potrošnikov; poudarja pomen 
usmerjenih naložb, zlasti v fiksno in 
brezžično širokopasovno infrastrukturo; 
poziva k posebnim ukrepom, s katerimi bi 
odpravili velike razlike v cenah
elektronskih komunikacij, ki ostajajo med 
državami članicami, kar ima zelo 
negativen vpliv na potrošnike in podjetja; 
poleg tega meni, da bi bilo treba 
vzpostaviti celovito in sodobno strategijo 
kibernetske varnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 57
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 14a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da bi bilo nujno zagotoviti poln 
in univerzalen dostop do zdravstvenih 
storitev, in opozarja, da morajo države 
članice še vedno vzpostaviti vse potrebne 
ukrepe, da bi bolnikom pomagale pri 
uveljavljanju čezmejnega zdravstvenega 
varstva; 

Or. en

Predlog spremembe 58
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira pobude na ravni EU, ki naj bi 
dopolnile nacionalne spodbude za 
mikroposojila in socialno podjetništvo;

15. podpira pobude na ravni EU, ki naj bi 
dopolnile nacionalne spodbude za 
mikroposojila in socialno podjetništvo, 
vključno s podporo razvojnim bankam, ki 
ponujajo posojila z nižjimi obrestnimi 
merami kot komercialne banke, da bi 
pomagali malim in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 59
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 15a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. pozdravlja, da je razvoj alternativnih 
oblik financiranja za mala in srednja 
podjetja visoko na seznamu prednostnih 
nalog, ki jih v pregledu rasti za leto 2013 
in poročilu o povezovanju enotnega trga 
predstavlja Komisija; močno podpira 
uvedbo posebnih obveznic in posebnega 
borznega trga le za mala in srednja 
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podjetja in Komisijo ter države članice 
poziva, naj si učinkovito prizadevajo za ta 
cilj;

Or. en

Predlog spremembe 60
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 15b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja pomen ovir za delovanje 
enotnega trga, ki jih ustvarja 
razdrobljenost trga maloprodajnih 
finančnih storitev, na kar opozarja 
Komisija v poročilu o povezovanju 
enotnega trga, zlasti v zvezi z zelo 
različnimi obrestnimi merami za bančna 
posojila, kar močno vpliva na potrošnike, 
gospodinjstva ter mala in srednja 
podjetja; je prepričan, da te razlike ovirajo 
učinkovit dostop do financiranja in imajo 
negativen učinek na realno gospodarstvo; 
je zaskrbljen zaradi negativne ocene 
potrošnikov glede razdrobljenosti in 
neučinkovitosti maloprodajnih finančnih 
storitev predvsem v zvezi z bančnimi 
računi, hipotekami, zasebnimi 
pokojninskimi sistemi in vrednostnimi 
papirji;

Or. en

Predlog spremembe 61
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 21a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. še vedno meni, da sedanja razsežnost 



PE524.872v02-00 8/9 AM\1013478SL.doc

SL

zasebnega dolga resno vpliva na zmožnost 
enotnega trga za notranjo rast in 
predstavlja resno grožnjo – vsaj tolikšno 
kot javni dolg – vzdržljivosti in 
konkurenčnosti evropskega gospodarstva; 
meni, da so postopki v primerih 
insolventnosti in posebna orodja za 
občutno zmanjšanje in prestrukturiranje 
zasebnega dolga, ki bodo zasnovana za 
potrošnike, gospodinjstva ter mala in 
srednja podjetja, ključni instrumenti za 
ponoven zagon domačega povpraševanja 
in rasti na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 62
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. je seznanjen s prilagojeno strukturo 
druge izdaje poročila o povezovanju 
enotnega trga; pozdravlja, da se je 
Komisija v njem odzvala tudi na zahteve iz 
resolucije Parlamenta z dne 7. februarja 
2013; ugotavlja, da se je za številne 
ukrepe, opisane v tej resoluciji, izkazalo, 
da vodijo k boljšemu izvajanju in 
uveljavljanju prava EU, vključno z 
doslednejšo uporabo sistema „EU Pilot“;

Or. en

Predlog spremembe 63
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. pozdravlja poročilo o mednarodnih 
vrednostnih verigah znotraj in zunaj EU 
kot dober primer uporabe posebnih 
kazalcev za oceno integracije enotnega 
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trga, s posebnim poudarkom na 
razširjenosti proizvodnih sistemov v EU; 
poudarja zvezo med povezovanjem znotraj 
in zunaj EU ter potrebo po ravnotežju, ki 
bi zavarovalo gospodarsko proizvodnjo 
EU; poudarja pomen makroekonomskih 
in industrijskih politik, ki razvijajo 
intenzivno vrednostno verigo znotraj EU, 
da bi razširili visoko produktivne in 
konkurenčne proizvodne sisteme, s tem, 
da povezujejo storitvene dejavnosti s 
proizvodnim in primarnim sektorjem tako 
na osrednjih kot na perifernih območjih 
gospodarstva EU z izkoriščanjem 
posebnih prednosti vseh držav in regij; 

Or. en

Predlog spremembe 64
Jorgo Chatzimarkakis

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 smeli postopek za 
ugotavljanje kršitev 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 
„EU Pilot“ in drugi postopki;

Or. en


